


 ةيعاابلا ةروصلا
 8 تاكل

 .٠ 5 انا

 ب

 زوكتلا
 يلعولأ ىزوجت اكرر
 ٌتاَدآلا ةّيلك - ةّيندرألا ةَمِماَ



 رشانلل ةظوفحم عبطلاو رشنلا قوقح

 ماؤالث - ماعوح ىلوالا ةعيلجلا

 ماومع ل م4١. ةيناثلا ةعبطلا



 زيناتلا ةمبطلا مرقم

 هيبن ىلع ملسأو يلصأو « نيركاشلا دمح ىلاعت هللا دمحأ

 : دعبو نيمالا

 نيدلاءاهب دنع ةبغالبلا ةروصلا » باتك نم ةيناثلا ةعبطلا هذه ناف

 اهرشنب موقت يتلا « ةيغالبلا تاساردلا ةبتكم ىلا مضنت « يكبسلا

 ابتك تمض دق « ةيغالبلا تاساردلا نم ةلسلسلا هذهو « « ركفلا راد »

 : يهو باتكلا اذه تقبس ةعبرا

 ٠  ريسفتو هيجوتو ضرع  ةغالبلا ١

 ٠ ةغالبلا يف لوصف  ؟

 ٠ ةغالبلا يف تاسارد م

 ٠ يناجرجلا رهاقلادبع دنع يغالبلا جهنملا ملاعم

 لوقلا نف تايلامج فشك لئاسو نم ةليسو ضرع كلذ نم ةباغلاو

 ٠ هياو هماكحاو ميركلا نآرقلا زاجعا مهف ىلا الوصو « يبرعلا

 ةاكانشمو/# عمجلاب نمومتلا ىلا مده: اما لالخ نم هجوما نختو
 ٠ يراضحلا جردتلاو : ةيعامتجالا عباوطلاو . ةيسفنلا فتاوهلا

 + ةلقيوو املظو: انها امرايتعاب ةيبزملا ةقالبلا ةقلف فرح: "اة
 ٠ ازفاحو

 ةرخآلا فو ىلوالا يف هلل دمحلاو
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 متنا
 مستقف
 بشخلا وبا يلع ميهاربا روتكدلا التسالا : ملقب

 رهزالا ةعماجب ذاتسالا

 تمسر ىتلا رمتعملا نب رسشب ةفيحص ىلا ظحاحلا ىدتما نأ ذنم

 : ةولحلا هتمفن مالكلل نوكيل « ةيبرعلاةغالبلا ملاعمل ةضيرعلا ةلبوطلا طوطخلا
 ليمو . هل سفنلا حايتراو « عمسلا يف هّيودو : ليمجلا هعقوو بيطلا هرثأو

 فقب وأ ؛ ةبامت ىلإ ىهتنبال هلك كلذ ثيدحو « هب داؤفلا قلعتو « هيلإ عبطلا

 هيف رظ ريغ نم . ناسحلا رودص ىلع نامجلا رثانت رثانت هنأ الإ ء دح دنع

 اهعلط » هناحبس هلوق نع ىنثملا نب رمعم لئس امنيحو ء بيترت وأ قيسنت ىلإ
 ىدامتت اناطيش اورب مل نآرقلا مهبطاخ نيذلا برعلاو « نيطايشلا سوؤر هنأك

 : ةفرعم الو . هب مهل فلإ ال ءيشب نوبطاخب فيكو ؛ اذكه لوطلا يف هسأر
 ءايشالل عرتخملا مهمهو يف اهنون زتخب اوناك يتلا ةروصلا يه هذه نأ هدر ناك

 ٠ سبقلا ٌؤورم*أ لوقي ام كلذ ريظو « روصلاو

 لاوغا بايناك ”قرز ةنونسمو يمجاضم :يف رثملاو ينلنقيا

 كلذ اومهوت امنإو . لاوغأ باينأ الو الاوغأ قيقحتلا ىلع اورب مل مهناف

 نب رمعم ةديبع يبا اثعاب لاؤسلا اذه ناك دقو ٠٠ اليخت هوليختو : ًامهوت

 نكسب # ليبقلا اذه نم  ظافلا نع اثحب ميركلا نآرقلا عباتب نأ ىلع ىنثملا
 « نآرقلا تازاجم » كلذ عومجم ىمس مث « هابتتاو لمأت لاجم نوكت نأ

 هباتك رعاشلا زتعملا نبا بتكو ٠ يضرلا فيرشلا عينصلا اذه لثم دعب عنصو

 » ميدبلا ٠6
 ل



 نكمي ام اوبتك دق نمزلا نم ةرتفلا هذه يف سانلا نم ريثك ناك امبرو

 ترهظ دق تناك نآرقلا زاجعإ ”ةركف نأ الإ ٠ عيدبلا وأ زاجملا ىمسي نأ
 مهسفت أ نم اوبصن نيذلا ءالؤه ةريغلا تعفد كلانهو ٠ راظاألا تفلت تذخأو

 نأ هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا هللا باتك نع عافد ةهبج
 اودارأ ىتلا ةفلتخملا تاباتكلا اوبتكف ٠لطابلا هنع اودريو « هبشلا هنع اودوذب
 نوكيال فوس نآرقلا نم لينلاب هس هثدحت نم نإ سانلل اولوقي نأ اهب
 ءالؤه زربأ ناكو ٠ اهنهويل ةرخصلا حطان نأش الإ لهجلاو قمحلا نم هنأش
 لجرلا كلذ لايجألا عامسأ ذامو « نمزلا ديج تفل يذلا مهعافد اوعفاد نيذلا

 ةديقع هب مهنامبإ نوكيل « ةريصب ىلع زاجعالا ىنعم سانلا فرعينأ دارآ يذلا

 رارسأ » و « زاجعإلا لئالد » هيباتك يف يناجرجلا رهاقلا دبع وهو « ةخسار

 ةعاج اهيف هدلقو لجرلا اذه اهب متها يتلا ةباتكلا هذه نأ الإ ٠ « ةغالبلا

 عيطتسيلينايبلا قوذلاو ةيبدألا ةكلملا يبرت نأ اهمه لج ناك هبرد ىلع اوراس

 يملإلا نايبلا اذه هسفت يف اهقلخي يتلا ةعورلل ام دح ىلإ برطينأ هل رفوتي نم

 ٠ للعلاو بابسألا ةقيقح ىلع فقي نأ نود « هباتك يف هدجب يذلا

 ذنم ةيرشبلا بيبالتب ذخأت هقفتلاب هقفلاو « ملعتلاب ملعلا ةيرظن تناك املو

 ناك « ةمجعلا نايغطو « ناسللا داسفو « ةكلملا فعض دعب ةصاخبو « اهتأشن

 يراسلا اهكلسي يتلا قرطلا ركذو « نيناوقلا مسرو « دعاوقلا طبض نم دبال
 « مولعلا حاتفم »هباتك فلأ امنيح يكاكسلا نإف كلذلو ٠ ملظملا ليللا يف

 ثحبلاو ةساردلا نم هل ريظن ال الابقإ دجو ةغالبلا مولع هاوتحا اميف ىوتحاو

 نأ ىلإ عسجريإ كلذ ف ببسلاو .٠ حاضيإلاو حرشلاو « ةشقانملاو لدحلاو

 يناعملا نم اجيزمناك يكاكسلا لبق بتكلا نم تقولا كلذ يف دوجوملا ديصرلا

 يه ام ءىراقلا فرعي الف ٠ رخآلا نع اهنم ملع هيف زيمتم ريغ عيدبلاو نايبلاو
 حوضوب ددحت حاتفملا باتك يفو ٠ مولعلا كلت نم هريغ نم يناعملا ملاعم

 نأ نكسب امم « يناعملا ملع وه يذلا لاحلا ىضتقمل ةقباطم نوكي نأ نكمي ام

 ةتاو نح



 قرطب دحاولا ىنعملا ءادأ يف افرت ( وه يذلا لاحلا ىضتقمل ةقباطم ) نوكي
 ةفالالا نم كلذ نع داز ام امأ ٠٠ نايبلا ملع وه يذلا حوضولا يف ةفلتخم
 ٠ عيدبلا وهف فرظلاو

 هنم عزنتا « مولعلا حاتفم » هباتك ىلع لابقالا اذه يكاكسلا دجو املو

 هصخل يذلا حاضيإلا باتك وه ًاحاضبإ هل لعجف « ةغالبلا مولعب صاخلا مسقلا

 نتم مساب يملعلا طيحملا يف فرعب يذلا ريغصلا بيتكلا اذه يف ينيوزقلا

 « ةغالبلا مولع يف ىربكلا ةجضلا هذه تناك صيخلتلا اذه نمو ٠ صيخلتلا

 امك نامزألاو لايجألا ىدم ىلع نيسرادلا نم ةءوظّح يقل اباتك دجن الو

 بتكو « يشا.حلاو حورشلا هيلع نوبتكت سانلا لظ يذلا « باتكلا اذه هيقل

 :يبدألا دقنلا يف ةزرابلا ملاعملا نم وهو « «صيخلتلا دهاوش حرش صيصنتلا

 لئاقلا نع ردص ذنم ةيبدألا هتريسم ركذب مث « رعشلا نم تيبلا ضرعي هنأل

 عفتنا ىدم يأ ىلإ تنأ ىرتل « ًاريخأ هل لئاقلا اذه ىلإ ىهتنا نأ ىلإ لوألا

 ٠ هيلع ىدتعا وأ هنم ذخأ وأ ؛ مدقتملاب رخآأتملا

 هحرسش ىمس يذلا كلذ « صيخلتلا » حارش دحأ اذه يكبسلا نباو
 ةجح ملاعلا مامإلا » هنأ ناونعب هل نومجرتملا همدقن « حارفألا سورع »

 « ءايدألاو ةاحنلا خيش « ءاغلبلاو ءاحصفلا دحوأ « مانألا يتفمو « مالسإإلا

 نيدلا يقت «٠ نيملكتملا ناسلو « نيدهتجملا ةيغب « ةاضقلا يضاق انالومو

 بحاص هنباو « ةاضقلا يضاق هوبأو « نيققحملاو ءابدألا خيش وهف ٠ « يكبسلا

 : ةئسلا رمصان « نيرسمملاو ظافحلا ةحح : « مالعألا ملع » ةيعفاشلا تاقبط

 ٠ « يكبسلا نيدلا يقت نب باهولا دبع رصن يبأ نيدلا جات ةلملا ديمو
 روتكدلا رايتخاو ٠ اعورفو الوصأ ملعلا يف ةنعمم ةعبن نم ىرت امك وهو

 دس ©



 ةناكملا يف هلحت ةيدقن ةسارد عوضوم نوكيل هل ىلع وبأ يدمح تاكرب دمحم

 أهرك ديس ىدابأ هيلإ اودسأو 3 نملا اذه اومدخ نيذلا ءالؤم نيب هب ةقئاللا

 ءا هللا ءاش نإ  همارتحاو هريدقت هل « قفوم رايتخا دعب اميف خيراتلا مهل

 حرش ةاسسملا ةعومجملا كلت انيديأبو « بلطلا ةلحرم يف نحنو انك دقو

 يبأل حاتفلا بهاومو « ينازاتفتلا نيدلا دعس حرش مضت يتلا «  صيخلتلا

 حاضيإلاو . يقوسدلا ةيشاحو « يكبسلل حارفألا سورعو « يب رغملا بوقعي

 هيلإ عزفت ام دجن مل « يأر انيلع هبتشا وأ « مهف انيلع ثاتلا اذإ يكاكسلل

 نكمتو « هملع ةرازغو « هترابع حوضوو « هنايب نسحل حارفألا سورع الإ
 هنم رعش لقتسم يأر هل نوكن نأ ىلإ ادبأ امئاد هليمو « هقفأ ةعسو « هتكلم

 هيلع تناعأ يآر اذه ناكو + ضايف فاص نيعم نم قفنب هنأ هل ءىراقلا
 نزأ انأو ٠ حرشلا اذهل هتمدقم هل أرقأ تنك ةبيرق مايأ ذنمو « ذئنيح ةساردلا

 اعافترا هلع رادقم اهنم فرعأو ٠ هباتك اهب مدقب يتلا ةمدقملا نم فلؤملا

 مدق يتلا ةمدقملا هذه نمو « ءايربكو اعضاوتو « ةلقو ةرثك كلذكو ًاضافخناو

 هناوخإىلع زيربتلاو « هنارقأ ىلع قبسلا هل اذاتسأ هدجت حارفألا سورع اهب

 مالك نم هدقف ام نأ بسحبأ » : لوقيف هن وصقتني مهنأ نظ نم ضعب بطاخي

 ين ود مهنئازخ ىلع قلغأ ديقعتلا نأ نظ مأ « الفغ هنم باتكلا راص نيحراشلا
 تبجو « القث تفذقو « اوفص تفشرف مهضايح تدرو يتنأ يردب الو ٠ الضف

 ٠ الفسو اولع حلصي ام اهنم تريختف « مهراوغأو مهداجنأ

 تانب نم يه يتلا ثحابملا نم ىلاعت هللا دمحب حرشلا اذه ىوتحا دقلو
 ب تسلع اميف  دحأ رثع امف يركذ تابه نمو ء« اهيلإ قبسأ ملف يركف

 ةيامثالث نم وحنب هيلع تنعتسا ىتح حرشلا اذه معضأ مل يننأ ملعأو ٠ اهيلع

 لاقو : هيلع فقو نم مالك ىلع تغقو ام اهنمو « هيلع تفقو ام اهنم « فينصت

 :هبذكي ام ديزتلاو ةفلابملا نم اهيفذأ نظ امبر ىوعد يهو » هيفرطنيب عمج هنإ
 دقو ٠ دح دعبأ ىلإ مارتحالاو ريدقتلاب ريدج وه امنإو ؛ اذكه لجرلا سيلو

 ته



 ءالؤه نم هنأ لئاسملا ةشقانم وأ اءاضقلا ضرع ىف هفقاوم نم ريثك يف ىل ادب

 يف ةغالبلاو « صيخلتلا » لوق دنع لوقي : الضفو ًاملع مهبايث نوالس نيذلا
 ناببقعب مث ؛ « حرشلا نع ينغ وه » ةحاصف عم لاحلا ىضتقمل ةقباطم مالكلا

 نم لصولا ةفرعم ليقو « ةلاد ةحمل ليق  ةيهاو اموسر ةغالبلا يف نيمدقتملل

 ليقو # يسرافلا نع ءانبلا داوم يف هلقنو . ينج نبا نع هولقن لصفلا

 حيحصنو مالكلا رايتخا ليقو ٠ لطخ ريغ نم بانطإلاو ؛ زجع ريغ نم زاجيإإلا
 ةحملب ىنعملا ىلإ ةراشإلا ليقو ٠ ماسي ال ريثكو « مهش ليلق ليقو « ماسنألا
 :ةصرفلا زاهتناو ةلالدلا حوضو ليقو : ماحفالا عم زاجيإلا ليقو ء هيلع لدت
 رسيأب همهف ىلإ لوقعلا هرطضت لوق ةيفنحلا م دمحم لاقو ٠ ةراشإلا نسحو

 ء ةصرفلا مقاوس ةفرعملاو « ةجحلاب رظنلا يه دنهلا لهأ ضعب لاقو « ةرابعلا

 ليقو . ةليلق ظافلا يف ةريثك ناعم ليقو . ىنعملا عابشإو ظفللا ةعاجا ليقو
 نعو : ىنعملا ةحص مم ةرابعلا نسح ليقو « زاجبإلا نسحو ىنعملا ةباصإ

 نسح ةغالبلا سيلاط اطسرأ لاقو « هانتم دعبو « هافرط برق ام ةغالبلا ليلخلا

 لاقو ٠ ةجحلا دصقو ىنعملا ةباصا ةغالبلا ناوفص نب دلاخ لاقو ٠ ةراعتسالا

 ٠ ريصقلا ليوطتو ليوطلا ريصقت ليقو ٠ ةلاطإلاو ةلازجلا يه مامإلا ميهاربإ

 دلع دوجوم وهو « هان ركذ يذلا اذه نم رثكأ ىلإ بيقعتلا اذه ف يضميو

 هباتك يف ىركسعلا لاله ىبأ دنعو . « نييبتلاو نايبلا م« هباتك يف ظحاجلا

 مهبتك يف اهنولقني لاوقألا هذهب ءالؤه متهي نأ هبجعب ال امناكو « نيتعانصلا »
 ركذ اهب اودصق امنإ تارابعلا هذه رثكأ نأ رهاظلاو » هلك اذه دعب لوقيف

 لوصب وهو هتبأر امو « مسرلاو دحلا ةقيقح اودصقي ملو : ةغالبلا فاصوأ

 ائيلم هبيولسأ ناك انإو « نيقلعملا ةيمعت وأ حارشلا ضومغب ذخاب لوجيو
 امنأك ء ةسالسلا نم انكمتم « نايبلا يف اعلاض ؛ حوضولا يف الغوتم . بدألاب

 ىلع قلعب ٠٠ ةاناعم ريغ نم لسرتسبو : رثعت ريغ نم باسنب رصاعم بتاك وه
 تنأو» لوقيف  ظفللا ىلإ دوعت ةحاصفلا نأو « ىنعملا ىلإ دوعت ةغالبلا نأ

 ةيظفل اهلك درفملا ةحاصف نأ تسلع ةحاصفلا دودح ف فنصملا ةرابع تلمأت اذإ

 مس الا



 اللا اذن اصلا ديال + اما يزرع و بلا ىلا ا ن3

 «فعضلاو ديقعتلا نم صولخلا وهو « يونعم ىلإ مسقنت نت مالكلا ةحاصفو

 داوم لكلا اسمر « يللا دديلاو فلسا لن نشرطحلا وعر لكلا
 ةغالبلا : ةغالبلا نيناوق يف لاق ثيح يدادغبلا فيطللا دبع ةرابع نسحأ امو

 ظفللا نم ءىدتبب ءيش ةحاصفلاو « ظفللا ىلإ ىهتنيو ىنعملا نم ءىدتبب ءيش

 هاري اذكهو ٠ سانلا مالكنم قرتفا ام نيب ًاعمج اهيف نإف  ىنعملا ىلإ يهتنيو
 اطمنو « بدألا نم ًاديرف ازارط اذه هباتك نم ةفلتخملا نطاوملا يف هل عبتتملا

 ٠ ةطاسبب هيلحبو قفر يف ىنعملل ضرعب « نايبلا نم اعئار

 ةساردلاهذه عوضوم نوكيل هلتاكرب دمحم روتكدلا رايتخان اك امبرو
 هحوضو ةيحان نم هب باجعإلا  نولوقي امك  ءيش لك لبقو الوأ هساسأ
 ةقثلاو لقملا جوضنو ركفلا ةقدو « ملعلا ةرازغ نم هيلع وه ام عم هتسالسو
 ٠ دصقلا ننس نع هب فرحنت الو « نازتالا دودح نع هب جرخت ال هقث سفنلاب

 ىلإ اهلوأ نم ةساردلا هذه ىلع علطأ نأ ةبيطلا فورظلا ينتدعاس دقو

 يأر نع منتو « ةوقلاو ةيويحلاب ضينت هب يدهمك  اهتدجوف « اهرخآ

 هسا ناك هنا هج ينرصو + ةخساز ةكلمو «ديدسر كفو ءعاو قودو# حلم

 دايقنالا مدعو « تاذلاب زازتعالاو « ةيصخشلا لالقتسا ف يكبسلا نياب

 عم هل وعدأ نأ الإ ينعسي ال هنإف كلذلو « سانلا هيلع فراعت ام لكل ىمعألا

 هب هللا عفنيل « ةيادهلاو قيفوتلاو « داشرلاو دادسلا ةمعن ماودب هب يباجعإ

 ٠ ماودلا ىلع

 بيشخلا وبا يلع ميهاربا
 . اه ١5548 ناضمر نم ؟ال يف ةرهاقلا

 . م ١5١ا/ة/هر/ا. قفو
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 يف اهولعج « اهمالعأو اهخيرأتو ةيبرعلا ةغالبلا نع اوثدحت نيذلا بلغأ
 « يلقعلا ميسقتلا روط : يناثلاو « يبدألا قوذلا روط : اهنم لوألا « نيروط
 ةسردم ىلإ ع « هابل ةنس ىفوتملا « يكبسلا نيدلا ءاهب »عض دق مهمظعمو

 يف ةيقوذ تاتفل روهظ ىلإ ةراشإلا عم هه ةنس قوتملا ةيلقعلا يكاكسلا
 ءا27هيولسأ

 يكاكسلا تاميسقت دمتعت ثيدحلا رصعلا يف ةيبرعلا ةغالبلا اولعج مث

 رهاقلا دبع دنع هاجتالا اذه تابادب ىلإ اوراشأو « روسيم ىبدأ بولسأب

 مهريغو . ه*87 ةنس ىفوتملا « ريثألا ن نباو « هعاب١ ةنس ىوتملا « يناجرجلا

 باحصأ نم يكبسلا ءاهبلا اوركذي ملو « يبدألا قوذلا ىحنم ىحن نمم

 هغالب ف يبدألا جمهنملا ىلإ اوراشأ نيذلاو « يغالبلا هجهنم يف يب دألا قوذلا

 ٠ ةلماكتم ةساردل هوصصخب ملو ٠ هيف ثيدحلا اودرفي مل . يكاكسلا

 صيخلت حرش يف حارفألا سورع » يكبسلا ءاهبلا باتكل ةسارد دعبو

 تاروشنم« ٠ 165م6 ص: يكاكسلا دنع ةغالبلا  بولطم دمحا .دا(ل)

 .م )55314 60١ ط ب دادقب _ ةضهنلا ةبتكم

 هدم هلال



 عم ؛ يبدألا قوذلا اهيلا ًافاضم : يكاكسلا تاميسقت دمتعي هاندجو « حاتفملا

 مسقلا نم ةيغالبلا ةروصلا ضعب يف يكاكسلا دنع ماعلا جهنملا ىلع تادابز
 ٠ ةسا ردلا ءانثأ نم رهظيس امك « حاتفملا نم ثلاثلا

 جزم وهو : ءامدقلا دنع ثلاث روط دوجو ىلإ انتداق ةساردلا هذهو
 يل وخلا نيمأ موحرملا هامس امك وأ « يبدألا قوذلاب ةيكاكسلا تاميسقتلا

 فرطو « هذه نم فرطب سراد ذخأب نيح « نيتسردملا نيب طالتخالاو لخادتلا

 فراعت ام اذهو ٠ 21)هتايح يف تارثؤملاو هفورظ هيلإ هعفدت ام ىلع « كلت نم
 ىهو ؛ ةرضاحلا ةيبرعلا ةغالبلا سرد يف ديدجلا هاجتالا هنأب نوثدحملا هيلع
 ٠ ©2قوذلاو لقعلا نيب لصفتال يتلا ةغالبلا

 هب فصو يذلا ديقعتلاو دومحلا نع ًاعفادم ثحبلا ماق ةيضقلا هذهل

 ىلإ هبجوتلاو . اهجهتتا يتلا ةيغالبلا ةروصلا ةيلجت مث « يكبسلا ءاهبلا باتك
 انه نمو « ةيبدألا ةقيرطلاو ةيلقعلا تاميسقتلا نيب لصو كلاث هاحجتا اهنأ

 هذمه ةميق نايبتو ء. ةيغالبلا ةروصلا ةسارد ىلإ هثحب يف هجتن ثحابلا ناك

 ف حيحصلا عضولا 2« سورعلا هباتك عضوو 3 يكبسلا فاصنال' « ةساردلا

 ٠ ةينفلا ةساردلا كلذ يف ادمتعم ٠ ةيبرعلا ةغالبلا خيرات

 ةروصلل انموهفم حضون نأ دون « ةساردلا جهنم نع ثيدحلا لبقو

 «بتك اميف رظنلل ةميلسلا ةهجولا نم « بابلا انحتف دق نوكت اذهب « ةيغالبلا

 « اهتياغو « اهسرد جهنم وأ « اهثحب ةرئاد وأ « اهجهنم ةيغالبلا ةروصلاب ىنعن

 «يكبسلا نيدلا ءاهب دنع هروصقو هتدئافو هلوصأو يغالبلا سردلا بناوج وأ

 ٠ كلذ نكمأ ام  نيثدحملاو ىمادقلا نيمغالبلا تارظنب كلذ ةلصو

 .م15141 ةرهاقلاب يبرملا ركفلا راد ل8 ص : لوقلا نف  يلوخلا نيمآ ١
 ةرهاقلاب بتكلا ملاع ١”  ص : ةغالبلا نع عافد  تايزلا نسح دمحا  ؟

 . 1.54١.455 625هم645. : لوقلا نف : رظناو « «١957 ؟ ط

 هس اه



 دنع تلمتكا دق ةيغالبلا ةروصلا 220نيثدحملا نيبغالبلا ضعب ربتعاو

 لاوحألا تايضتقم طبضىلإ ن وريش مهو : هلوقل : هدعب ءاج نمو « ينيوزقلا

 ل ةروص رمجلاو كيقلا اذه نم مقا اهرصحو

 الطالاو ريكشتلا نم لك ماقمف : هصيخلت يف ينيوزقلا لوق أرقت انه نمو

 درسا ماقم نيا لصفلا ماقمو : هفالخ ماقم نيابب : رك ىكدلاو ميدقتلاو

 لكلو : يبغلا باطخ عم يكذلا باطخ اذكو « هفالخ ماقم نيابي زاجبالا ماقمو

 : يكاكسلا ذنم ةغالبلا يف طبضي أدب لوقلا اذهو ؛ ماقم اهتبحاص عم ةيلك
 اهرابتعاب ةيبرعلا ةغالبلا يف ثحبن نأ عيطتسن انتأ يلوخلا ذاتسالا دكأ اذهلو
 امولع ال آنف ةغالبلا نوكت كلذب و ٠ اهدعاوق ميظنتو « اهلوصأ طبضل ةروص

 , 1 0ةلقتسم
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 باتكلاجهنم اهيف انحضو «ةمدقس ةساردلا انأدب «هيلإ انيهذ ام قيقحتلو

 ةسسقو ؛ ةيغالبلا ةروصلا « لوح لوألا لصفلا ناكو « ةقحالتملا هلوصفن

 داقنلاو باتكلا ءارآ ضرع ىلإ اذه انمزلتساو « يكبسلا دنع اهتسارد

 عننش امم « ةيغالبلا ةرئادلا يف هباتك ةميقو ٠ . يكبسلا جهنم يف ؛ نيغالبلاو

 هيجوتو ٠ يكبسلا نيدلا ءاهب دنع ةيغالبلا ةروصلل ةصاخ ةسارد درفت نأ انل

 ٠ لوصف نم عبتب امب كلذ طبرو ٠ اهتسشقانمو ءارآلا كلت

 ةروصلا لوصأ نع يناثلا لصفلا يف ثيدحلا ىلإ لوألا لصفلا ىدأو

 فل وما ةايح يفف : هباتك جهنمو فلؤملا ةايح لوصألا هذه تلوانتو ؛ ةيغالبلا

 5 هدالوأو « هتوخا نم « هترسأو هتينكو هبقلو ةنببأ نع ثددحلا انلصاو

 . م4 "خ 9*2: لوقلا نف +
 231853 قبالا ب ؟

 ا



 ةيراضح فقاومل ضرعو « هتافلؤمو هكقاقثو « هتذتاسأ نع مث « هدافحأو

 لمعلا زاجناب يكبسلا مامتها فقاوملا هذه يف لثمت ذإ « هتابح نم ةيجهنمو

 « ةلماعملا نسحب هبيجن لب « دسحلاب دساحلا مواقن الاو « هل هبحاص قشعت عم

 هتريس انمتخ كلذ دعبو « هتيغ نع هدر يف « ىلاعت هللا نم هل نوعلا بلطو

 ةمجرت اهنأ ىلع ال « يغالبلا ثحبلا ءوض يف مدقت ام لكو « هتافو نع ثدحتلاب

 انفصو اذهلو « حرشلاو طسبلا يف يبدألا خيرأتلا ةهجو نم هتايحل ةعّسوم

 ٠ ةيغالبلا ةروصلا يف كلذ رثأ ىلع نيعب امب ةايحلا هذه

 «هفيلاتنامزو « باتكلا مسا نع مالكلا ناكف « ( سورعلا ) باتكلا امأ

 ةيرصملا ةيموقلا ةمهت انددر مث ٠ فيلأتلا اذه نم ضرغلاو « هفيلأت بيسو

 ءرسصم يف ةغالبلا نع هثيدح يف « يكبسلا ءاهبلاب نوثحابلا اهقحلأ يتلا
 سابا ة دشن ب نار لق بتناك ذا هلإ اوه ام ريغ ىلإ ةهافحر أو
 تارابعلالخ نم باتكلا انفصو مث ٠ كلذ يف ةأشنلا رثأل « ةيمالسالا ةعبرشلا

 ٠ هبحاص

 عفقو ًامهو انددر اننأ « هباتكو يكبسلا ةريس نع انثبدح يف ام زربأو

 كاذ « باتكلا .فيلأت نامز انققحو « هداليم خبرات يف باتكلا ضعب دنع
 ىمهانت اميف  ةيبرعلا ةغالبلا خيرات ف ثحاب يأ دنع هدجن مل يذلا قيقحتلا

 حارفألا سورع باتك لوح  تالؤاستو تاءارقو عجارمو رداصم نم انيلإ
 فيلات نامز نع فشكي لبقتسملا يف اثحاب لعلو ٠ يكبسلا ءاهبلا هفلوئمو

 مل هريغ ماد ام امئاق ىقس هانتبثأ يذلا اذه نكلو ٠ ءامدقلا دنع باتكلا

 قفحستا ٠

ق ةلص تاذ تناك ىتلا كلت « ةيغالبلا ةروصلا دفاور انحضو مث
 "ع ةبو

 « ةعيرسشلا لوصأ : نم « يناثلا لصفلا يف تناك ام يهو « يكبسلا جهنمب

 لاك



 ةيمالسالا ةعيرشلا نع يكبسلا عافد ًاحضاو ناك ذإ : ميركلا نآرقلا ةمدخو

 هبأر ديبأتل تاقثلا ءاملعلا لاوقأب هداهشتساو هدارطتسا مث + ةبسانم ىندأل

 ةغالبلا تناك انه نمو « ميركلا نآرقلا ةمدخ يف ةغالبلا لعج دق اذهب وهو

 7 ميركلا نآرقلا زاحعا ترس نع فشكت اهنأل مولعلا فرشأ نم برعلا دنع

 انه اه ىكبسلاو : ةيركفلا اءاضقلاو ةيرعشلا دهاوشلا كلذ يف ةمدختسم

 «©0هيركلا نآرقلا ةمدخ يف نانوكب « هرثنو هرعشب بدألاو ةغالبلا نا دكؤي

 ٠ آيناث يبرعلا بدألا مث « الوأ

 اذل « ىبرعلا بدألا لالظ يف تأشن ةغالبلا نأ ىرب رخآ يأر كانهو

 ةيبرعلاةغالبلا نا ةقيقح « آيناث ميركلا نآرقلا ةمدخ يف مث الوأ هتمدخ يف يه
 لفتحا ام اهنكلو ؛ هتازيممو ىبرعلا بدألا نم اهسيباقمو اهرياعمب تعضو
 ء مويلا ىلإ يمالسالا رصعلا ةيادب ذنم ؛ نوملسملا اهب متهاو ؛ برعلا اهب
 فرصلاو وحنلاف « اذه ريغبو ٠ ًاينايب نآرقلا زاجعا رس نع فشكت اهنأل الإ

 3 مامتهالاو ردقلا يف ةيواستم « 200ةيبرعلا مولع يقابو « صوصنلاو دقنلاو

 ٠ ةغالبلا نم رثكأ ةيمهأ اذ اهضعب ناك امبرو

 نكي مل ذإ « قطنملاو ةفسلفلل يكبسلا مادختسا « ةروصلا دفاور نمو

 لب « قطنملا تاهاتمو « ةفسلفلا قياضم يف ةغالبلا محقب يذلا لجرلا كاذ

 زارباو ةيغالبلا هاباضق ضرعل ةقطانملا تاميسقتو ةفسالفلا جهنم مدختسا

 ذإ  هثوحب يف يفسلفلا جهنملا هماهلتسا يف اديحو يكبسلا سيلو « هدوهج
 تارظ ىلع دامتعا ريغ نم نونملا نم نف ”يأ يف ًاقستم ًاحهنم فرعنال

 نيب روهشملا « يناجرجلا رهاقلا دبع اذهف « ةقطانملا تاهيجوتو « ةفسالفلا

 . الو : هسفئ انهم

 ةبرهزالا تايلكلا ةبتكم 3 : ١ : رئاظنلاو هابشألا  يطويسلا رظنا 1
 . دعس فوؤرلا دبع هط قيقحت 151 /م ةرهاقلاب

 دس 1#



 الو« ةغالبلا نع وحنلا لصف ال ىبدألا هقوذب « نييغالبلاو داقنلاو ءابدألا

 ةفرعم ريغ نم « مظنلا » يف هترظن مهمت نأ عيطتسن الو « ةفسلفلا نع وحنلا
 كيلاود اذكهو ناث ىلع اثلاثو « لوأ ىلع اناث يني كلذلو « نيملكتملا جهنم

 تركف اذإ كشن لهو ٠٠٠ : لوقي ذإ « ةيغالبلا هتروص زارباو هتلثمأ حرش يف

 يضقو ءاملا ضيغو يملقا ءامس ابو كءام يعلبا ضرأ اد ليقو ) ىلاعت هلوق يف

 امهنم كل ىلجتف « ( نيملاظلا موقلل ادعب ليقو يدوجلا ىلع توتساو رمألا
 ةرهاظلا ةبزملا نم تدجو ام دجت مل كنأ « عمستو ىرت يذلا زاجعالا

 ناو « ضعبب اهضعب ملكلا هذه طابترا ىلإ مجري رمأل الإ ةرهاقلا ةليضفلاو

 ةئلاثلاو « ةيناثلاب ىلوالا تقال ثيح نم الإ فرشلاو نسحلا اهل ضرعب. مل

 : اهنيب جتانت لضفلا نأو . اهرخآ ىلإ اهيرقتست نأ ىلإ ء اذكهو « ةعبارلاب

 ٠ ©" اهعومجم نم لصحو

 مظعمو . ةيفسلفلا ةرظنلا ىبرعلا نايبلل هتاسارد يف تلجت دقو « ( ه ٠٠ه

 .٠ (40ةيفسلفلا ةغبصلاب تعيطصضا يناعملا ملع نم ةيغالبلا هتاسارد

 يقطنملا مهفلاو يفسلفلا ركملاب نويغالبلا عفتتا فيك ظحالن كلذ نم

 ىلع جئئاتنلا ءانب لب « ةقطانملاو ةفسالفلا دنع وه امك ًآدرجم هلثمت ريغ نم

 يكبسلا دافتسا ةروصلا هذه ىلعو ٠ يبدأ ماهلتسا يف « تامدقملاو بابسألا

 هدودرو ةيغالللا هتروص مسر يف ةقطانملا تاهيجوتو ةفسالفلا جهنم نم

 ٠ هتاشقانمو

 ىلع دمحم ةعبطمو ةبتكم ؛ 52 : زاجعالا لئالد  يناجرجلا رهاقلا دبع 7
 .اضر ديشر دمحم قيقحت + م 1165 ؛ 5 ط ةرهاقلاب هدالوآو حيبص

 : 0/ : نفلاو خيراتلا نيب دقنلاو ةغالبلا  ينيوجلا يواصلا ىفطصم .د ل
 . م1516 ةيردتكسالاب باتكلل ةماملا ةبرصملا ةئبهلا

 تاع



 جونملا مادختسا يف ىكبسلا هكلس ام يكحب تايزلا ذاتسالا نأكو

 «ماكلا معدي نأ ةغالبلا بحاص ىلع : لوقي ذإ : ةغالبلا ةمدخ يف يفسلفلا

 بدحبو ؛ هحورب بولسألا ييحبو . لايخلاب ةقيقحلا يشوبو طاشنلا كرحيو

 .٠ (51ةفسلفلا ىلع ةغالبلا لضف رهظ لاحلا هده يفو « هنمل ءىراقلا

 ىنعمب « امهنين ةماع ةقالع نوكت نأ ىغبني ةغالبلاب ةفسلفلا ةقالعف اذهلو

 قداصلا لمعلا ةغالبلا لمعتف ؛ لامجلاب ةغالبلاو ةفسلفلا نم لك متهت نأ

 . 0'2ىلوقلا لامجلا سرد يف

 يكبسلا ىرن ذإ . لازتعالا ةيضق : ةيغالبلا ةروصلا يف دفاورلا نمو
 يف كلذ الثنتم . دابعلا لاعفأ قلخو « هللا تامص يف مهلاوقأ ةلزتعملا ىلع درب

 ههيجوت يف ىكبسلا ناك نإو « هه ةنس ىفوتملا يرشخمزلا ىلع هدر

 نم يكبسلا دافتسا دقف : يبدألا قوذلا عم « يلقعلا ليلدلا دمتعب هحيجرتو
 ةوق يف اذه ىدبتو ٠ اهنيناوقو اهئدابمب ذخأب نأ ريغ نم ةلزتعملا ةينالقع
 ٠ هترابع ةناصرو « هتحح

 :يكبسلا جهنم عيمج ىلع بحسنت مل ذإ ء. فوصتلا ةيضق دفاورلا نمو

 ةمحا زم نع اهسفنب أبرتو . ةيداملا بلاطملا ءارو ىعسلا ىف دهزت ةفوصتملا نأل

 اذه لثم انفرع امو : لمعلا تاحاسو « فئاظولا لاجم ىف نارقألاو ناوخالا

 يكبسلا مهلتسا انإ . هتايح يف اققحم ناك هكع لب : يكبسلا نع كولسلا
 مهتاحملو . ”صنلا مهف يف ةيلاعلا مهتيفافشو . يبدألا مهقوذ ةيفوصلا لهأ نم

 ناك اذهلو : فتاوهو روعش نم اهلخاد يف رودي امو اباضقلا يف ةقيقدلا

 .51:ةفاللا نععافد 15

 ةاسشنم . 18: ىنآرقلا بولسالا يف ةيناثلا يناعلا  رماع دمحا ىحتف .د ٠
 . م1919 ةيردنكسالاب فراعملا

 ساه



 اذههيلا ىتأتو ٠ ةيلخاد ةجلاعم اهتجلاعمو صوصنلا لثمت يف ًاقفوم يكبسلا

 دنع فراعلا ذإ ٠ اهلاجر نم نيفراعلاو ةيفوصلا قوذب هسرمتو هتفرعم نم
 سكمنا ام اذهو . حامللا هروعشو ةفهرملا هتيساسحل دقات ةقاوذ ةيفوصلا

 حارفألا سورع » ب موسوملا ريبكلا هحرش يف يبدألا يكبسلا بولسأ ىلع
 ٠ 6« حاتفملا صيخلت حرش يف

 حرش نأ عيطتسال يوحنلاو « ةغالبلاب وحنلا ةلص دفاورلا نمو
 عم « دهاوشلاو فقاوملل مهفو « يغالبلا قوذ ىلع ءاكتا ريغ نم ديري ام

 ءاهب صاخلا اهلاجم ةغالبللو « هب اصاخ الاجم وحنلل نا فرتعا دق ىكبسلا نا

 ٠ امهنيب ةرطنق كانهف « كاذو اذه عمو

 ٠ عبارلا لصفلا ىلا ةيغالبلا ةروصلا دفاور يف ثلاثلا لصفلا انملسأو

 لوألا « ماسقأ ةثالثف رهاظملا هذه تمضو « ةيغالبلا ةروصلا رهاظم يف وهو

 : ثلاثلاو « ةيغالبلا تاميسقتلا يف : يناثلاو « حيجرتلاو درلاو دقنلا يف : اهنم

 نسم مسق تحت مظتنتال ةقرفتلا دوهجلا هذه ف ةلثمألا ذإ « ةقرفتم دوهج ف
 اذمه لالخ نمو ٠ اهنيب اميف لخادنت اهنكلو « رخآلا نود نيقباسلا نيمسقلا

 ةيبدالا ةقيرطلاو ةيلقعلا تاميسقتلا نيب يكبسلا باتك ةلزنم زربت لصفلا
 ترشن ىتلا فقاوملاو اباضقلا نع اهمهف ف لصفنتال دوهجلا هذه تناك ناو
 ٠ ١ ةقباسلا لوصفلا يف

 ىكاكسلانيب ةيغالبلا ةروصلا ىلإ هيف انضرع دقف « سماخلا لصفلا امأ
 يناعملا  نيملع ىلإ ةغالبلا مسق نم لوأ يكاكسلانأل « يكبسلاو ينيوزقلاو
 لب « القتسم يلع عيدبلا لعجي ملو « ةطوبضم دودحب امه“دحو  نايبلاو

 يفو « ةغالبلا لصأ نم ميدبلا ربتعيف يكبسلا امأ . 230امهب آقحال هلعج
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 ذإ . دحاو نف يف ةثالثلا مولعلا طلخب . ةيغالبلا ةلثمالل ةيقيبطتلا هتسارد
 هبأر يف ةغالبلا نوكت اذهبو ٠ ةدحاو ةدحو اهربتعيو . اهنيب الصف ربتعال

 .'١"املعالآنف

 اذه لازيالو  ميدب  نايب  يناعم مولع ةثالث ىلع اهونبو « ةيب رعلا
 ٠ '9ةييرعلا ةمنالبلل نيسرادلا نيب نآلا ىتح هيلع فراعتملا وه ميسقتلا

 هيفام ريخ دخون ثوروم ميدق نم ليصأ ساسأ ىلع الإ ديدج دجوي ال اذهلو
 امنإو . هدحو نمزلاب نوكتال ةرصاعملاو ٠.. مويلا ديدجل امنإو « ًآساسأ

 اذه يفو . ؛'؛دلاخلا يبدألا قوذلاو ٠ جضانلا ي ركفلا نومضملاب نوكت

 ىمادقلا دنع ةغالبلا ةروصلا نيب ةلصلا دقعل أريبك أرثأ ظحالن لصفلا

 ٠ نيرصاعملا نم اهيف نيددجملا يأرو . نيثدحملاو

 انذخأو ؛ ةيغالبلا ةروصلا اياضق نم ةيضق انسرد سداسلا لصملا فو

 ىمادقلا يأر مه ٠ زاجملا نم ةينكملا ةراعتسالا ةلزنم يهو اهنم ةيواز

 نم ةيضقلا هذه صلخنت نا  ثحبلا اننكمأ ام  انلواحو « اهيف نيثدحملاو

 ةروصلا  انباتك عوضومب ةحضاو اهنم ةقالعلا انل زربتل « ةيدقعلا تافالخلا

 ٠ ل ةيغالبلا

 جهنم يف دخآم ناونعب : عياسلا لصملا انلعج : ةيناسنالا تاساردلا هذه

 سو رع» هباتك ف ةيصقتسملا ةساردلا اهلا تهجو دخآملا هذهو 3 ىكبسلا

 . ام: لوقلانف

 .م151/ا/لة رهاقلاببابشلاةبتكم « ٠6 : ينايبلا ريبعتلا  ديسلاعيفش كرجل 1#

 .؟غ«١ : ةغالبلا  ينيوجلا 2

 دمعي تن



 هده ”نآ : ىلوألا : نيتطقن من لثس وهف هنحح ”لق ناو لصملا اذهو : « حارفالا

 .ىلجعلا ةرظنلا بحاصل ىنستت الو . باتكلا فيعاضت يف ةثوئثبم ةليلق ذخآملا
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 2 باتكلا يف ةدراولا ةنرعشلا تاسألا قث قئوب ثحابلا ناك كلذ ءانثأ يفو

 ني البلا لاوقأ ضعب مجرب مث كلذ يف مجارملاو رداصملا هتفعسأ ام

 مزلأ امم «٠ سورعلا باتك ريغ نم اهناكم ىلإ يكبسلا اهمدختسا يتلا ةدقنلاو

 فداصب ناكو ٠ تاهمألا ةيبرعلا ةغالبلا بتك ىلغأب قيقدلا لاصتالا ثحابلا

 .فيحصتلا نم ائيش «سورعلا» باتكنم اهلقن يتلا صوصنلا ضعب يف ثحابلا
 ٠ حيحصلا هيجوتلا ىلإ هدريف

 ةبتكم دوجول ةرهاقلاىلإ رفسلا مث 0*2 تبتك اميف  دقنلاو ةغالبلاو بدألا
 علطب نأ ثحابلل ىنستن ال ذإ « سسش نيع ةعماج يف ةيعماجلا لئاسرلل ةيزكرم

 يعالطا وه رخآ ببسو . زكرملا اذه يف يه امك ةعمتجم لئاسرلا بلغأ ىلع

 ةغالبلا مسق :  رهزالا ةعماجب ةيبرعلا ةغللا ةيلكب ةطوطخم لئاسر ىلع

 .٠ دقتلاو

 .مدقت ام تحهن يكبسلا نيدلا ءاهب دنع ةيغالللا ةروصلا حيضوت ىلإو

 000 ةغالنلا ثحاب دنع ةيغالبلا ةروصلا نأ ىر نيثحابلا ضعب ناك ناو

 تردصن روتكدلاو . طفلا رداقلا دع روتكدلا ذاتسالا : ركذلاب مهنم صخا
 . نمحرلا دلع

 سل امها



 ثحب لثشم « هيقحال دنع اهتقحالمو هيقباس دنع ةركفلا ءاصقتسا يف نوكت

 ةغالب وأ : يناجرجلا رهاقلا دبع دنع '”ةراعتسالا وأ  ليثمتلاو 21"”هيبنتلا
 يناعملا وأ ٠ نفلاو خيراتلا نيب 2297ةغالبلا وأ ٠ "'*!خيراتلاو نفلا نيب نآرقلا
 ةيرظ وأ : "7”خمرات و روطت ةغالبلا وأ « "0 نآرقلا بيلاسأ ءوض يف
 ٠ ىوزاجملا ةفذلف وأ ء ىوةيبرعلا ةغالبلا يف زاجملا وأ , '"؟'تاقالعلا

 220)لا رتتعالا لهأ ءاركب ةنزاوم ةيغالللاةروصلا ضرعت نأ ىرب نم مهنمو

 5 جهانمو رظ تاهجو هذه .« لاح لك ىلعو « ةيمالسالا قرفلا باحصأ وأ

 امب اهضعب اوققح دقو . ةيغالبلا ةروصلا ةسارد يف ققحتت نأ اهباحصأ ىرب

 . م1153 رهافلاب ني دباعقعبطم  ليثمتلاوهيبشتلا  يمويبلا فسوب .د
 /  1ةيريرقتلاو ةيبدالا ةقب رطلا نيب ليثمتلا رارسا  يديعصلا لامتملا دبع «

 ةرهاقلاب ةبرينملا ةعبطملا ١ «  1١588.م
 هضهنلا راد : خبراتلاو نفلا نيب نآرقلا ةغالب  رماع دمحا يحض .د 4

 .م اؤاله ةرهاقلاب ةيبرعلا

 مدقت  نفلاو خيراتلا نيب دقنلاو ةغالبلا  ينيوجلا يواصلا ىفطصم .د
 .اهركذ

 .  هركذ مدقت  نآرقلا بيلاسأ ءوض يف يناعمللا  نيشال حاتفلا دبع .د ؟«.

 . م1556 رصمب فراعملا راد  خيراتو روطت ةغالبلا فيض يفوش 1

 رصم ةضهن ةبتكم « ماظنلا يف رهاقلا دبع ةيرظن  يدنجلا شيورد هام

 تاقالعلاةيرافذ  دمحا لبان دمحم .د : رظناو + م1157. ةرهاقلاب « ةلاجفلاب
 ةبدمحملا ةعاطلا راد . ثبدحلا يبرملا دقنلاو رهاقلا دبع نيب مظنلا وأ

 . ( 5 ةرهاقلاب

 ب ةوعدلا راد  ةيبرعلا ةغالبلا يف زاجملا  يئارماسسلا حلاص يدهم .د  ؟*

 .٠ مالا[ ١ط  ةبروس ةامح

 ب ثيدحلا ركفلاو ةيبرعلا ةغالبلا نيب زاجملا ةغسلف  عيدبلا دبع يفطل .د 1
 . م1515 ةبرصملا ةضهنلا ةبتكم

 فراعملا ةأشنم  ةرعاشالاو ةلزتعملا نيب نآرقلا زاجعا  ناطلس ريثم .د م
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 «سورعلا»هباتك انلعج «ىكبسلا دنع ةيغالبلاةروصلل انتسارديف اننكلو

 اذه مدقن نأ ىلا انعفد يذلا اذهو « ةحيحصلا ةروصلا مسر ىلإ هتجوب

 ةنزاوم او « ءارآلل عمج نم اهايانث يف درو ام وهو ٠ لوصفلا هذهب باتكلا
 هذهو « اهيلع قيلعتلاو اهحرش مث « اهبلغأ ةئثقانمو « اهلضفأ رايتخاو « اهنيب

 ناك دق اهضعبو « ثحبلا يف دريس امك « اهضعب ىلإ يكبسلا قبس دق دوهجلا

 عسجلاا' نيب ةقيفوت ناك « اهضعبو  اهتونفل هميسقتو « اهل هضرع.يف اديدج
 ٠ ةدجلاو

 نسحأو « راتخا هنا هيفكيف ء« ةيغالبلا هئارآ يف يكبسلا قبس اذإو

 ينيوزقلاو يكاكسلا مالك نم ضماغلا حضوو حرشو « هتلثمأ يف رايتخالا

 بحاص هنع ىضري اضرع ةيبرعلا ةغالبلا ضرعو « برعلا نييغالبلا نم مهريغو
 هنأرب ءالدالاو ءارآلا نيب ةنزاوملاو حرشلاو رايتخالا اذهو « قوذلاو ةركملا

 ,(0هئارآ لبق هقوذو «هجهنمو هحور دقانلا يف مهملا ذإ ,ةدقنلا دادعيف هلعجت

 « يبدألا قوذتلا دنع ءارآلاو قوذلاو جهنملاو حورلا نيب لصقال انك نإو

 ةرظنلا ققحتو « دمجلا ةميق زاربا يف مظتنت اهعيمج لب « يقيبطتلا لمعلاو
 ٠ 92 اهملاعم زربتو « ةيلامحلا

 باتكلا اذه جارخا ىف ىلاعت هللا نم قيفوتلاو نوعلا ناك آريخأو

 ٠ عالطالاو دهجلا لذب يف مث  يكبسلا نيدلا ءاهب دنع ةيغالبلا ةروصلا

 ٠ ةرخآلا فو ىلوألا يف هلل دمحلاو

 بتكملا 1١87 ص دقانلا بيدالا يناجرجلا يضاقلا  ةرمسلا دومحم .د 1
 . م 19555 6 ١ توريب  عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل يراجتلا

 . م 5١1ال9 2« قشمد ةعماج ةعبطم 2« 59 : دقنلا يف ةلاقم وه ماهارغ "7

 . يحبص نيدلا ييحم ةمجرت

 تما «* تع



 لدا يغا
 اا

 : نيثحابلا رظن يف باتكلا ةروص
 ةساردلا ةيمهأ انل ىدبشت « نيثحابلا رظ ىف باتكلا ةروصل انضرع نم

 ٠ ةيبرعلا

 «سورعلا هباتكو يكبسلا دمحأ لوح تاسارد نم انيلإ لصو ام ءوض يف
 نيب هباتكل الو « ةغالبلا لاجر نيب لجرلا اذهل ال لماكلا فاصنالا ظحالت مل
 دق هل اوضرع نيذلا ”نأ ؛ هل ضرعنس اميف ظحالد لب « ةيبرعلا ةغالبلا بتك

 نمع ةيمهأ لقتال ةيغالب ادوهج اومدق نمم نوكي نا هب قحتس أقح هوطمغ

 نيثحابلا ضعب تلمج ارومأ كلانه نكلو « ةيبرعلا ةغالبلا سرد يف مهب اوهون

 جاتنب اولغشنا دق ءامدقلا "نأ  ردقأ اميفو  لجرلا اذه فاصنا نع نوفزعي

 بتكبو « « ةغالبلا رارسأو زاجعالا لئالد » هيباتك يف يناجرجلا رهاقلا دبع
 يضاقلل ةطاسولاو ؛ ه ما/٠ ةنس ىفوتملا يدمآلل ةنزاوملاك « ةغالبلاو دقنلا

 يكبسلاباتك "نأ كلذىلا فاضي ”مثث « اهريغو « همو؟ ةنسىفوتملا يناجرجلا
 «حرشلانع هب نينغتسم ؛ لصألا ةءارق ىلا نوليمب مهنأكو رخآباتك ىلع حرش

 ٠ مهتفرعمل الالجإو مهتفاقثب ادادتعا

 ا ا 0-7



 ددحم ريبعتب وأ هريغ لمعل اعرف ) : يكبسلا لمع نوربتعيف نوثدحملا امأ

 ناك نمو . ةلصلا هذهب اطوبرم وأ اطينرم لظ اذهلو « هريغ لمع صيخلتل احرش
 210( بدألاب رشابم لاصتاو جودزملا ديقلا اذه نم صالخ هل رظتنب الف كلذك

 ءانتأيف هتميق اووط دق « سورعلا هباتكو يكبسلا دمحأل اوضرع نيذلا بلغأف

 ىلإ امبحاص اهب مدقت هاروتكد ةلاسر ءانثتساب « ةغالبلا خيرات نع مهثيدح

 , 290« ءاهبلاو مبصالا يبا نبا نيب ةيغالبلا سيباقملا » ناونعب رهزألا ةعماج
 ىفوتملا يرصملا عبصالا يبا نبا نيب اموسقم ناك دهجلا نأ ظحالن اهناونع نمو

 ءاهبلا اوفصني مل اذه عمو هاا ةنس ىقوتملا يكبسلا ءاهبلاو ءاه564 ةنس

 دق ةيغالبلا هدوهج نا لاق مهضعبو 20لمملا دارطتسالاب هدوهج اوفصو امدنع

 ىوقبال هحرش لمج ثلاث رمتو « ')أريسع ريسيلاو الكشم حضاولا تلعج

 مهف يف رصم لهأ قوذب ههيونتل هب همامتها لجو « هيف رظنلا ةجرد ىلإ

 ءابدالاو نييغالبلا نيب ةلدابتملا تالصلا  رصانلا دبع رداقلا دبع دمحم .د ١

 طوطخم  ةاروتكد ةلاسر  لوالا يكولمملاو يبوبالا نيرصملا يف رصم يف

 . ع.م 815 مقر تحت ٠ سمش نيع ةعماجب ةيزكرملا ةبتكملاب
 ءاهبو عبصالا يبا نبا نيب ةيغالبلا سيباقملا  افص ميظعلا دبع دومحم .د ل ؟

 ةعماجب ةيبرعلا ةفللا ةيلكب طوطخم  ةاروتكد ةلاسر  يكبسلا نيدلا
 . ١555 مقر تحن « رهزالا

 ةفلتخمتاعماجيف ىرخا لئاسركانه امبرو « هيلع انملطا امءوض يف اذه »

 . « اهيلع فقن مل عوض وملل تضرع

 ةيرصملا ولجنالا ةعبطم ٠ 508 ص يبرعلا نايبلا : هنابط يودب .د : رظنا  ؟
 .م 10554 ةنس 2 ( طل ةرهاقلاب

 . 586( ص خيراتو روطت ةغالبلا ؛ فيض يقوش .د : رظنا ل

 هل 5[



 نوفدهب مهن أ يف عورشلا باحصأ نم هريغ عم يكبسلا روص قرفو . 2”)ةغالبلا

 هقفلالوصأو قطنملاو ةفسلفلاب مهماملإ ىدم نع نالعالاو مهفراعس هيونتلا ىلإ
 4 «اهرغو وحنلاو

 تاراسشا مهيلا انرشأ نيذلا نيثدحملا لاوقأ ضعب لقنن نأ اندجو مدقت ال

 مات رظن ريغ نم يكبسلا دمحأ دنع ةيغالبلا ةروصلا فصول مهضرع يف ةرباع

 ةيغالبلا يكبسنا ةروص تهوش امم اهن» ضعبل ضرعلا وأ : هباتك صوصن ىلا
 نأ يف نيثحابلاب باهأ يذلا ىلوخلا نيمأ ذاتسالا ءانثتساب . نيسرادلا دنع

 ةيبرعلا حورلل ءايحإ يكبسلا دمحأل حارفالا سورع باتك ةسرادم اواعجب
 2 7"2ةيدألا

 تبا

 صصخبي ملو . « ديدجت جهانم هباتك يف ةغالبلا خب رات أ رصم » عوضوم نع
 امهلكايششءامو ن دعسلا يحرشب 0 باتكلا ةنزاوم ىلإ ضرع لب . هل ثحبلا

 ةعبطم ::5.1 : 7 حج هخيراتو يبرعلا بدالا : ىفطصم دومحم : رفنأ  ه
 دومحم .د : رظناو ؛ م1977 ةنس ؛ ؟ ط « ةرهاقلابيبلحلا يبابلا ىفطصم

 ةعبطم : ه8 ه6 ص دانسالاو ةغالبلا يف تارظن : يدركلا نمح رلا دبع

 نايبلا : هنابط يودب .د : رظناو ٠ 195ا/ا ةنس : ١ ط . ةرهاقلاب ةداعسلا

 . 581 ص يبرعلا
 ل05 . 5.21 ص © ةيبرعلا ةغالبلا خيرات يف ؛ قيتع زيزعلا دبع .د : رظنا 1
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 باتكلا اذهل هضرع نأب حرصبو : 270ةيقرشملا ةيفسلفلا ةسردملا بتك نم
 ىنعيف ؛ هتحب ةيعوضوم ثاحبأ نم باتكلا لوح رودب ام امأ , 21!ليثمت
 انل زاجأ دق لوقلا اذهب يلوخلا ذاتسالا نأكو : عوضوم لا سراد اهئاصقتساب

 .ةيغالبلاةهجولا نم هب ةبانعلاو . سورعلا باتكل ةيعوضوملا ةصتخملا ةساردلا

 سردلا باتك . باتكلا اذه نوكي نأب ) : ىلوخلا ذاتسالا بيهبو

 اهب وجرن يتلا ةجضانلا ةساردلل لصوملا رملا نوكيف : ةيبرعلا ةغالبلل عسوملا
 بمهاومل اشعنم . قوذلل ان وكم الاقتنا ةيبدألا ةقيرطلا ىلإ ةغالبلاب ماتلا لاقتنالا

 دقنلا يف قوفتلاو غوبنلا ىلع مسهل انيعمو . بالطلا ءابدآ نم نيبوهوملا
 ىدم ةفرعمل . ىبدألا صنلا ةسارد . ىلوألا ةغالبلا ةميق نأل ٠ ١23رامثالاو
 . 299 هيف ةحاصفلا رصنع رفوت ىدمو : بطاخملا وأ ملكتملا لاحل هتقباطم

 سورعلا باتك نم ةيقيبطتلاةغالبلا لعجب ىلوخلا ذاتسالا ”نأ انل ىءارتيو

 يذلا جهنملا اذه لوصأ انل مدقب مل هنكلو « 2١9 ميلسلا يبدألا دقنلا ةماعد

 مولعب نيلغتشملا نم نيقحالل بابلا حتف هنا هيسحو . كلذ يف هرذع هلو . هبلط
 «ةيبرعلا ةغالبلا ديدجت جهنميف هولعجيو . دهجلا اذهنع اوفشكي ىتح ةغالبلا
 ٠ 0"2ةيرعشلا فقاوملاو ةيبدألا صوصنلاو ىنآرقلا صنلا راطإ يف

 . 5198: ديدجت جهانم

 ٠ قباسلاب 515١١ .

 ١الدنفسه :509 .
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 . م9585 ةنس . 1 ل . ةرهاقلاب ةفرعملا ةعبطم . ىسوم دمحا روتكدلل
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 :سراف دالبب اهجاورو ةغالبلا مولع نع ىفطصم دومحم ذاتسالا ثدحتن
 لمأ ”نأب  هخيراتو ىبرعلا بدألل ةلوطملا هتسارد يف  رهنلا ءارو امو
 ةيفسلفلا اههدعاوقب ةغالبلا نومهمب . رهنلا ءارو امو سراف يف قرنملا
 نيذلا نييرصملا فالخب « ةكلملاو قوذلاب اهمهف نع نيفزاع . ةيقطنملا اهلوصأو
 ٠ ةكلمو قوذب ةغالبلا نومهم

 نييرصملاقوذ نع يكبسلا نيدلا ءاهب لوقب دهشتسي اذههئيدح ءانثأ فو
 كلذ نع نونغتسم مهف اندالب لعأ امأ ) : لوقب ذإ ؛ ةغالبلا مهف يف مهتكلمو
 يتلا ناهذالاو « ميقتسملا مهفلاو : ميلسلا قوذلا نم هيلع ىلاعت هللا مهعبط اسب

 لينلا مهبسكا : ميسولا ايحملا يف ةايحلا ءام نم فطلاو « ميسنلا نم قرأ يه

 نآرقلل ينايبلا ريسفتلا تاوطخ : هباتك يف يمويبلا بجر دمحم روتكدلاو
 يفنيما خيش يركب روتكدلاو ٠ م١157 ةيمالسالا ثوحبلا عمجم « ميركلا
 روتكدلاو ١ 19375 - ١ط :قورشلا راد : نآرقلاىف ينفلا ريبمتلا : هباتك

 ىسلعالا سلجملا ٠ ينايبلا نآرقلا زاجعا : هباتك يف ف رش دمحم ينفح

 ينفلا ريوصتلا : هباتكيفبطق ديس ذاتسالاو : م 191/. ةيمالسالا نوؤشلل
 . رصمب فراعملا راد « هل « نآرقلا يف

 يغالبلا بيكرتلا رارسا نم : هباتك يف باجح حاتفلا دبع ديس روتكدلاو
 روتكدلاو : 1919/ا/ةنسةرهاقلا  نيسحلابةيقيف وتلا ةبتكملا « ١ ط + * ص
 ٠.286 ص .٠ دقتلاو بدألا يف تاسارد : هباتك يف ؛ يجافخ معنملا دبع دمحم
 ديمحلا دبع روتكدلاو . 199/4 ةنس يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم : 1
 عراش  ناسح ةعبطم . 551 ص . قناعملا عئاور : هباتك يف ٠ تيبعلا

 ةيبرعلاةغالبلا  يوانحلايدمحملا روتكدلاو . م 149/4 .ةرهاقلاب شيجلا
 مهريغو ١م1917/8 ةزيجلابيوانحلا ةبتكم . * ص . اقيبطتوةدعاقو اخيرات

 . مهرصح نع ملقلا دنب نمم
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 مهف . ةوالطلا هذه مهيلع ترهظف « هعباصأب ميلا راشأو « ةوالحلا كلت

 يف نوريو . رامعالا رامغالا نع الضف ءاسلعلا هيف تنفأ ام مهعابطب نوكردي
 ٠ 0*23( راتسلا فلخ رارسألا نم بجتحا ام . ةليقسلا مهبولق ةآرم

 :لوقي ذإ : رخآ نطوم يف ءاهبلا ىفطصم دومحم ذاتسالا ركذيإ مث

 يكبسلا يفاكلا دبع نب دمحأ نيدلا ءاهب حرش حاتمملا صيخلت عورش نمو )
 جوزسم حرش وهو . حارفالا سورعب ىسسملا وهو . هايج ةنس ىفوتملا
 .ادوسحم ذاتسالا نا ظحالن ثيدحلا اذه نم 3( لوادتم عوبطم طوسبم
 .( جوزمم ) حورشلا نم هريغ عم عوبطم حرش هنأب حارفالا سورع فصو دق

 نهذ يف ىوقيال حرشلا "نا  ليلق لبق  انهونو « طوسبم ليوط هناو
 مزع نس. ينثب ليو هنأب فصولا اذهو : حورشملا ةجرد ىلإ نيسرادلا

 ذاتسالا ةسارد ىف ىكبسلا ءاهيلاب داهشتسالا "نا ظحالنو : مهلغاشم ةرثكل
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 سورع باتك نع ثدحتت « فيض ىقوش ذاتسالل 2")ةسارد ىلع فقنو

 يتلا دومجلاو ديقعتلا ةرتفل ضرعلا نسض . يلع نب دمحأ هملول حارفألا

 . ةيبناج تاساردو : ةفاج دعاوق نم هيلإ تلآ امو . ةيغالبلا ةروصلا تباصأ

 ذاتسالا ىريو . 2140( افاج ًاصيخلت اهدعاوقل صيخلت ) و يشاوحو ريراقتو

 ٠6 هخيراتو يبرعلا بدالا :© 5.0.1556 .
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 دفا ةاناو راخلا و ةمتسلاو يسن ارك اركي :.نيتلا :ةلومالا

 ةديدجح تاديقعت ةيفسلفلاو ةيقطنملا يكاكسلا تاديقعت ىلا فاضأ دادمتسا

 بيطخلا ضرغب لصتت ةيظفل ثحابم يف يكبسلا ضوخب ًامئادو « ةريثك

 تالكتتم ىلإ نيلا عضاولا اهب لحي تامارتعا قف ضوعبر انك ٠ ينوزقلا
 ىتح . ةيلقعلا تاميسقتلا نم رثكتسي نأ اد هاج لواحو « لحلا ةريسع

 حبصي اذكهو « ةروص ةرشع عبسو ةئام يربخلا دانسإلا روص نم جرختسس

 وحنلاو مالكلاو قطنملاو ةفسلفلا نم هلخد امب ال « اريسع ائيش يغالبلا ثحبلا

 ةدئاف يأ ديفتال يتلا ةيلقعلا تاضارتفالا نم هلخد امب آضيأ لب ؛ لوصألاو
 ,23150(ةغالب

 نم ءزجب همالكل دهشتس نا دعب ةقيقحلا هذه ىقوش ذاتسالا ررقب

 نأ نود ةروص ةرشع عبسو ةئام يربخلا دانسالل هميسفت يف يكبسلا ةسارد
 يكبسلا دوهج فقت مل ذإ ٠ سورعلا هباتك يف يكبسلا دوهج عيمج يصقتسي

 , ةثالثلا ةغالبلا مولع نع ثيدحلا ىلا تزواج لب « دانسالل هحرش دنع

 ٠ تاقرسلا يف ةمتاخو ةغالبلاو ةحاصفلا ف تاساردو

 ءهحرشنم ءزج يف ظحول اب ةيغالبلا يكبسلا دوهج ىلع مكحب نأ امأ
 ءانيدبأ نيب عوبطمو طوسبم حرتلا ”نأ ةصاخ « رظ هيف مكحلا اذهف

 تناك ولو « ةيضقلا ه هذهب ملظ دق يكبسلا ”نأ ىرن ةيناث ةرم هيلإ انعوجربو

 ٠ فيض ىقوش انذاتسأ نم

 بتكي هنا ذإ مكح اميف يقوش انذاتسال رذعلا سمتلن كاذو اذه عمو

 هع ل ل ا ل
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 يمتنب نأ عيطتسي ةغالبلل خيرأت يف بتكي ناك امهم اثحاب نظأ الو « يكبسلا
 ٠ يقوش ذاتسالا اهيلا لصو يتلا نم لضفأ جئانت ىلإ

 ةقراشملاةقيرط نع ًاريثك زاحني نل ) : الئاق « همالك يفوش ذاتسالا متخيو
 مالكلاو ةفسلملا مولعو ةغالبلا سا لصت يتلاو 34 يزارلا رخفلا اهأدب يتلا

 9 ىلا :( امهثحابمو

 هسه

 روتكدلا ةيغالبلا هتروصو يكبسلا دمحأ نع ثيدحلل اوضرع نيذلا نم
 صيخلت حرش ْف حارفألا سورع بحاص يأرب دهشتسي ذإ ؛ هنابط يودب
 اذه يف دهز ىتحو « ةغالب الو دقن ملعتال تحبصأ ةغالبلا نأ يف ) « حاتفملا

 قورب امب دوجتو « رهدزتو ومنت نأ ىلع ةيبدألا هتكلمل نوع هنظ ناك نم نايبلا
 حاتفملا بكر يف نيرئاسلا دحأ يأرلا اذه لثمب حرص دقلو « بجميو
 ىدجأقوذلا ىلع دامتعالا "نأ ررق يذلا يكبسلا نيدلا ءاهب وهو «صيخلتلاو

 ىلاعت هللا مهعبط امب كلذ نع نونغتسم اندالب لهأ "ناو « ملعلا اذه سرد نم

 للا ميقتسملا مهفلاو ميلسلا قوذلا نم هيلع

 يف ريسي سورعلا هباتك يف يكبسلا نا هنابط روتكدلا مالك نم ظحالن
 ىلا عباتلا زواجت ىلا ثحابلا فدت ةيعبتلا هذهو « صيخلتلاو حاتفملا بكر

 باتك ىلع ةيشاحلا يف قلعي لب « هنابط روتكدلا كلذب يفتكس الو « عوبتملا
 صيخلت حرش يف حارفالا سورع » باتك هلو ) : الئاق . يكبسلا نيدلا ءاهب

 ٠ 7؟ةألا هسفئاس .

 ١" داهشتسا دنع صنلا اذه رم . 767 ص . يبرعلا نايبلا : هباتك يف

 هب ىفطمصم دومحم ذاتسالا .
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 : ةيبرعلا مولع يف هصوغو هعالطا ةعس ىلع هب "لد عتمم حرش وهو « حاتمملا
 .٠ 290( نفلا نم ةجراخ لئاسمب هوشحو : لمم دارطتسا نم هيف ام الول

 يف ةيفاك عتسم هنأب حارفألا سورعل هنابط روتكدلا ةداهش نأ نظأ الو

 هتفاقث ضارعتسا ديرب لجرلا ”نأب يحوت لب . هجهنم نع ةنابالا وأ « هفيرعت
 ةفاقثلايف عاتمالا اذه -نا كلذ ىلإ فاضي . ةغالبلا يف هثحب نا عم ةيبرعلا يف

 يتلا ةغالبلا دعاوق نع جورخو ؛ لمم دارطتسا اهطلاخ دق « ةيبرعلا يف ةعساولا

 ٠ هباتك ىكبسلا أشنا اهلجأ نم

 نع ةجراخ لئاسمب هوشحو « لمملا دارطتسالاب هنابط روتكدلا مكححو
 امك ء هل رذع سامتلا يف موقن اذلو . ليلد ىلا جاتحب رمأ  ةغالبلا  نئلا

 نع ثدحتي « هنابط روتكدلا ”نا يف . فيض ىقوش ذاتسالل اقباس هانسمتلا

 عيطتسنال اننكلو : يخيراتلا هراطا يف يبرعلا نايبلانعهتسارد نمض يكبسلا

 هدوهج ىلع فقي مل ذإ . يكبسلا باتك يف هنابط روتكدلا يأر دمتعن نأ

 ٠ هتاسارد يف هيلإ راشأل لعف ولو ؛ سورعلا هباتك لالخ نم ةيغالبلا

 عرشينأ ) : حارفألا سورعبحاص نمهنابط روتكدلا لمؤي كلذ دعب مث
 ل سورعلا بحاص يأ  هنكلو « مهباع نيذلاجهانمىلع هب ىفعي اديدج اجهن
 لوصالا دعاوقب ملعلا اذه دعاوق جزم هنأ ؛ هب يهابي يذلا هعينص نا ركذب

 ء ةيوسلاب ةثالثلا مولعلا يبلاط نيب اموسقم حرشلا اذه عفت لعجو « ةيبرعلاو
 قيقر ناك ناو « ررحم وه ام هيف ةعقاولا تابآلا بارعا نم اهيلا فاضأو
 : ةيقطنملا دعاوقلا نم ائيشش هنمضو « ةيوبنلا هثرداحأ ظافلأ طبضو « ةيششاحلا

 . 0"©2)( ةيعيبطلا وأ ةيضايرلا ةمكحلاو ء ةيمالكلا دصاقملاو

 . 760١ : قباسلا "؟؟

 . 79هه :ةفئلدن؟
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 صصخب, مل ءحارفالا سورعبحاص نا هنابط روتكدلا مالكنم فشتسن
 ؛ ةيبرعلا مولعلاو « لوصالا دعاوقل انابو ةفرعم اهلعج لب « ةغالبلل هتسارد

 ؛فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ظافلا طبضو « ةميركلا تايآلا بارعا ىلا ةفاضالاب
 سورع بحاص نكي مل اذهل « كلذ ريغو ةيمالكلا دعاوقلا ضعبل انمضتو
 ٠ دعو ام ىوتسم ىلع حارفألا

 يقوشذاتسالا هلبق نمو « ةركفلا هذهب حولي هنابط روتكدلا لعج يذلاو
 بقعت امو « باتكلا انانث ىف صوغلا نود « سورعلا ةمدقم ف درو ام « فيض

 ٠ حرشلا ءانثأ يف تدرو امم « ةيغالب تاهيجوت نم كلذ

 كا

 ثيدحلل اوضرع نيذلا نيثحابلا كئلوا نم « قيتع زيزعلا دبع روتكدلا
 مكحلا مع دق هتسارد يفو « حارفألا سورع هباتك يف « يكبسلا دمحأ نع

 لوقي ذا « يرجملا د و رتل

 يف اهبصب قطنملا ىلا اهوداساو 4 ىلوالا ةيبدألا 0 نع ةغالبلاب اودعب
 ٠ 0( اهحور تقهزاأ يتلا ةفاجلا ةميقعلا هبلاوق

 : بدألا ةحاس ىف ةغالبلا ومننت نأ ديرب صنلا اذهب قيتع روتكدلا نأكو

 امكو « دقنلا لظ ف جردتت نا يف ؛ يلوخلا نيمأ موحرملا لبق نم اهل دارأ امك

 ٠ دقنلا ءوض يف رهدزتو ىقرتت نا هنايط روتكدلا يأرلا اذه اهل دارأ

 . "١2ص : ةيبرعلا ةغالبلا خ خيرات يف 5
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 ددس ليلق دعب هنكلو . يكبسلا ركذي مل قيتع روتكدلا نأل . 00

 ينيوزقلا لبقأ اكو ) : لوقب ذا . هل هانمقأ يذلا مهفلا اذه قيتع روتكدلا

 قرش هدعب نم نوريثك كلذك لبقأ : اهنيضؤتو اضيحلت نكاكتسلا حاتمم قلع
 مهنأك . اسظنو ارشو اصيخلتو اظفحو اسرد « صيخلتلا » ةباتك ىلع ابرغو

 يكبسلا نيدنا ءاهب هحراش نممو ٠٠٠ ةغالبلا دعاوقل مجرم ريخ هيف اوأر

 لوطأو ٠.٠٠ حاتفملا صيخلت حرش يف حارفالا سورع هحرش ىمسو هاجت

 مل مهنأ مهحورش نم ودببو * ...٠ يكبسلا نيدلا ءاهب حرش حورشلا هذه

 ديقعتو ضومغو ماهبا نم « صيخلتلا » يف ام حيضوت ىلا نوفدهب اونوكي
 ةفسلفلاب مهماملا ىدم نع نالعالاو مهفراعم ضرع ىلا نوفدهب اونأك ام رادقمب

 . 0( مولعلا نم اهريغو هقفلا لوصأو قطنملاو

 يف بتك نسيف رظنلا يف نيشحابلا دهزي قيتع روتكدلا صن نأ دقتعأو

 هيلجت الو يكبسلا جهنم يف دبدج الأو يكبسلا ةرتف يف ةيبرعلا هغالبلا

 ٠ ةيغالبلا هدوهجل

 جاي

 نم يركف نولل هتسارد ءانثأ يف ضرعبو : ةزمح فيطللا دبع روتكدلا : لوألا

 رصميف ناك ةيبرعلا ةغالبلا سرد "نا ) : لوقي ذإ . ةغالبلا وهو : ناولألا هذه

 : اسهيناثو « ةفسلفلا لهأو مجعلا ةقيرط ىلع ةغالبلا : امهلوأ : نيبهذم ىلع

 ...ةفسلفلاب مهل ةلصال نمم برعلا ةقيرط يهو . ةلهسلا ةقيرطلا ىلع ةغالبلا
 نانس نبا : مهنم : .نورتتك دي ةيناثلا يأ  ةريخألا ةسردملا هذه ديمالتو

 يبا ن نبا نيدلا 0 رينألا نب , نيدلا ءاسخو : سماخلا نرقلا يف يجافخلا

+ 



 يبلحلا نيدلا باهشو ٠ عباسلا نرقلا يف تيش نب نمحرلا ديعو . عبصالا

 , ©90( نماثلا نرقلا يف يكبسلا نيدلا ءاهبو

 ةقيرطلا ىلع « ةغالبلل هترظ يف يلوخلا ذاتسالا مم ةزمح روتكدلا قفتبو
 دمتعيو . يكبسلا اهلاجر نم ركذيو « نماثلا نرقلا يف رصم يف ةلهسلا
 ةفالبلا نع هيترضاحم يف يلوخلا ذاتسالا يأر ىلع اريثك ةزمح روتكدلا
 لوق هيجوت ىلا ةجاحال اذل ء رصم ىف ةغالبلا نعو « اهيف ةفسلفلا رثآو ةيبرعلا
 مدقت دقو « يلوخلا ذاتسالا ثيدحب هطابتراو « هحوضول ةزمح روتكدلا
 ش ٠ هيف انأر

-8- 

 هتسارد نمض « يكبسلا نيدلا ءاهب نع بولطم دمحا روتكدلا بتك
 لوألا لصفلا نم اءزج هل صصخ ذا « صيخلتلا حورشو ينبوزقلا نع « ةلوطملا
 -صيخلتلا حورشل هلوانتةقب رطب ولطم روتكدلاحضويو « 7"'2”ثلاثلا بابلا نم

 ثحبلا يف انتقيرط تناكو ) : لوقي ذا « حورشلا هذه دحأ حارفألا سورعو

 ىلع دودرو ءارآ نم اهيف ام مهأ صيخلت مث « الوأ حورشلا هذه ضرع

 ىلا « ةيخيراتو ةيوحنو ةيوغل ةميق حورشلا هذهل نا ىلا انيهتاو « ينيوزقلا
 ,٠ 290( ةميظعلا ةيغالبلا اهتدئاف باج

 سورعح رش ىلا ضرع دق « بولطم روتكدلا نا صنلا اذه نم انل ودبي

 يبوبالا نيرصعلا يف رصم يف ةبركفلا ةكرحلا : ةزمح فيطللا دبع .د 1
 ةنس ؛ م ط ةرهاقلاب يبرعلا ركفلا راذ ؛« 565 © 568 ص ؛ لوألا يكولمملاو

 .ماككم

 . 655١-8656 ص ٠ صيخلتلا حورشو ينيوزقلا : بولطم دمحا .د "7

 ." ١5519 ةنس « ١ ط « دادفب ةضهنلا ةبتكم

 . 156 : قباسنللا 15م



 ناسكو : سورعلا باتكل هتسارد درفي مل ذا : ىرخأ حورش نبض حارفألا
 تناك مث ؛ ينيوزقلاىلع دودرو ءارآ نم اهيف ام مهأ صيخلتو اهضرع يف هدهج

 اهتدئاف بناج ىلا ةيخيراتلاو ةيوحنلاو ةبوغللا ةميقلا زاربا ؛ ةساردلا جئانت

 ىكبسلا نع ةصتخم ةسارد ميدقت يف احوتفم بابلا انمامأ لعجب اذهو

 تمدختسا يتلا مولعلا يقاب راهظاو : ةيغالبلا هدوهج حيضوت عم « هريغ نود

 يكبسلا اهب متها يتلا «ةيغالبلا ةروصلانم ءزج اهنأ يف لوصأو ةغلو وحن نم

 ٠ ( حارفألا سورع ) هباتك يف

 ءارآ ضعب ىلا حارفألا سو رعل هتسارد يف بولطم روتكدلا ضرعتو

 امو هل هأ امو : ةقرفتم نطاوم يف ؛ ينيوزقلل هدقنو هدودرو « يكبسلا

 , 250هكردتسا

 حارش نم هاوس ىلع هحرتل زايتماب يكبسلل بولطم روتكدلا دهشو
 «ىنوزقلا ثحب نم نسحأ ةغالبلا ىف ىكبسلا ثحب نا : لوقب ذا « صيخلتلا

 انل جرخبو . امهنيب جزمبو « ةيبدألاو ةيمالكلا ةغالبلا لثمتب نا عاطتسا هناو
 ه.9٠.٠٠ ينوزقلا يباتك نم ةدئاف رثكأ وهف  اقح اعئار نكي مل نا  اياتك

 ...٠ ىرخألا حورشلا يف اهدجنال ةيبدأ حورو ةلاصأ اذ يكبسلا حرش ناكد
 قاسو « ةينفلاو ةيبدألا هتعزنب صيخلتلا حارش نم هريغ نع يكبسلا زاتما دقف

 باتكو ٠.٠٠ ىنفلا هروعشو هّسح ةفاهر ىلع لدت ىتلا لئاسملا نم اريثكأ

 هيلا ىهتتا ام اذه ٠ 2©ةيبرعلا ةغالبلا يف رصم هاجتا لثمي حارفألا سورع

 . مالا مه660 :هسصفئلا 6

 .هم6.-مها556:هسفئناد .٠“

 «-م تالا



 ل سب علو حل ل فان ىو باير
 ب يكبسلا يأ هتباتك نم كردن نأ عيطتسن : اننأ ررقيو « بولطم

 ده ماد 18 1 ا كرو

 ىاك١) هس يكبسلا هروص امبسح ةغالبلا نم نييرصملا فقوم عم قفتي يذلا

 ٠ يكبسلا نيدلا ءاهب دنع ةيغالبلا ةروصلل انضرع ءانثأ يف ىدبتب انيأرو

 ب اة

 يكاكسلا باتكب تأدب يتلا ةلحرملا : نأ ررعيإ رخآ ًاثحاب ”نأ ظحالبو

 ةيلدجلا هي وو يق 0 ا

 ؛ هدبع دمحم مامالا هأدب يذلا هاجتالا الولو « ىبدألا سحلاو ينايبلا حورلا

 ةصاخب وىلوالا هرداصم يف ىبرعلا نايبلا ىلا ةدومعلاب يغغارملا مامالا هدعب نمو

 تافملؤملا يف ادب ام مث ؛ زاجعالا لئالدو ةغالبلا رارسأ رهاقلا دبع يباتك

 9 ةثدحلا ةيدألا تاهاجتالاب ةمعطم ةقب رطلا هذه ىلع دامتعالا نم ةثدحلا

 ىبدألا قوذلاو ةيبرعلا ةغالبلا ىلع ىضقل ةديدجلا تاهاجتالا هذه "لول لوقأ

 يمويب روتكدلا اهنم نثتسب مل دوكرلا ةرتف ةرتفلا هذهو . "ميفرلا
 «كلذ لبق ام ىلا قوذلا يف ديدجتلا مجرأ لب « هدهج ىلا ريشب وأ « يكبسلا

 ٠ وكبسمل | ءاهبلا كلذب زواجحتف « رهاقلا دبع ىلا

 -ا٠.

 «ءابدالاو نييغالبلا نيب ةلدابتملا تالصلا : رصانلا دبع رداقلا دبع دمحم .د ١«" 

 . 2916 ص
 2ةرهاقلاب ليحلا راد ةميطم . 5 ص يبدالا دقنلا : يمويبلا فسوب 2 ا

 .م 1١99/6 ةنس

 ا



 رطخأ نأ ىرب ذإ : يكاكسلا جهنمو يناجرجلا رهاقلا دبع جهنم نيب قرفلا نع
 دودح دنع فقي مل هنأ ةغالبلا ةروصل يكاكسلا همسرت يذلا جهنملا يف ام

 هدعب ءاج نيف هريثأت دتما دقف . هئاهنتاب هتنب ملو . هدحو مولعلا حاتفم باتك

 حيضوت و يكاكسلا 2" 7باتكح رش ىلا ةسام ةجاح اودجو « ةغالبلل نيسراد نم

 ٠ همالك نم ضمغ ام

 نايبلاو يناعملا مولع ىلا هنوفيضي اميف نوسفانتب اوذخأ اعيمج حارشلا نأ
 نم ةدمتسم بيلاسأ نم هنوغوصب امو : دعاوقو باوبأو ماسقأ نم ميدبلاو

 دومحجلا ىلا مهبدبأ ىلع ةغالبلا يف انيهتتا ىتح مالكلا ملعو ةفسلفلاو قطنملا

 ٠ رححتلاو

 نسم كلاثلا مسقلا لوح حورشلا نا يوامشعلا روتكدلا ظحالب اذهلو

 مسقلا لوقي نأ يغبش ناكو « ةيبرعلا ةمنالبلا سرد ىلع رطخ اهيف حاتفملا
 حاتفم باتك نأل « ( مولعلا حاتفم ) هترابع يف درو امك ال حاتفملا نم ثلاثلا

 عبدبلاو نايبلاو يناعملاو وحنلاو فرصلا نع ثيدحلا ليش يكاكسلل مولملا

 . 2 ةيفاقلاو ضورعلاو لالدتسالاو

 نم هظحال ام وه ء مكحلا اذه يكحب يوامشعلا روتكدلا لعج يذلاو

 جهنم ةريخالا جهانملا نم : 0*5 الئاق دروب ذا . فيض يقوش ذاتسالا لوق

 ء؟6/ .٠ 5م ص :ةغالبلاويبدألا دقنلا اياضق : يوامثعلايكز دمحم .د 7

 . م 1951/ ةنس ةرهاقلاب رشنلاو ةعابطلل يبرعلا بتاكلا راد

 ١ ٠ نص ٠ مولعلا حاتفم : يكاكسلا دمحم نب ركب يبا نب فسوي بوقمعي وبا
 . 6م 19139 ةنس رصمب هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةمبطم

 . 787 ص :؛ ةغاللاو يبدالا دقنلا اباضق  ؟ه

 د 58ه



 يقوش روتكدلا لوقب امك تلوحتو ةغالبلا هيدب ىلع ترجحت يذلا يكاكسلا
 لكنم ولخت . دعاوقو نيناوق يهف « ملع ةملكل يناعملا قدأب ملع ىلا "1؟فيض
 اظل يتطد# هداجلا هيف ابو .ةلويماب :ناطنملا اهياع :ةياسدا قيضتلا عسي ب

 اده نم يوامشعلا روتكدلا صلخبو ٠ لامج يأ يوحبال يدلا 2 اهبولسأو

 يكاكسلادنع دجن اننا : 220المئاق يكاكسلاجهنم يف هنأر ءاطعاى لا داهشتسالا

 اهلكو « نيهاربلا ة هحصو سيباقملا ةقد ىلعو تامدقملاببترت ىلع ةردقلاو ةقدلا

 ٠ اهميمص نم تسيلو ةغالبلا شماه ىلع لئاسم

 حورشلا ناف « ىششماهلا ىلعز وكب ةغالبلا يف بتك اميف يكاكسلا ناك اذا

 مكحب نأ ىلا يوامشعلا روتكدلا تمل يذلا اذهو « ةيمهأ تاذ ريغ اهيلع يتلا

 ةساردلا ىلع رطخلا اهيف مدقت امك يكاكسلا ةمغالب ىلع حورشلا نا ىلع

 .ةيغالبلا

 رادقتو « يكاكسلا جهنم ىلع يوامشملا روتكدلا مكح ناك اذكه

 ٠ هكلف يف تراد يتلا حورشلا ةميق

 جمنملا يف نوكي ةغالبلا ديدجت نأ يوامسشعلا روتكدلا ىري ًاريخأو
 ٍف رظنلا اذه نمو « 2؟220ةغللا ىلا ةدحوملا ةرظنلا ىلعو قوذلا ىلع مئاقلا

 ىلع ال : «"0لوقب ذا قوذلاب هلافتحا ف ىكاكسلل ايأر لقنن ةغالبلا ديدجت

 قوذلا هتاف نا هاواتف ضعب يف اهبحاص دلقب نأ يناعملا ملع ةعانص يف ليخدلا

 انخيش ناكو . قوذلا كلذ تابجوم لهم ىلع هل لماكتب نأ ىلا . كانه

 . 584 ص : خيراتو روطت ةغالبلا
 . 81١" : ةغالبلاو يبدالا دقنلا اباضق 7

 . 705: قباسلا 54
 م١ : مولعلا حاتفم
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 ىلع اهيف هانعجار اذا مالكلا تانسحتسم نم ريثك نسحب انليحي ٠٠٠ ىمتاحلا

 هدب اهب غيصو ؛ بدألا ملع نم بعش ةدع يف غبن نسم ذئنيح نحنو « قوذلا

 لئالد يف هحور هللا سدق رهاقلا دبع مامالا وه اهو . هدكو هدكو اهيف ىناعو

 ةدحوملا هترظو « قوذلاب هلافتحا يف يكاكسلا نم حبرص صن اذهو

 ضورعلاو فيرصتلاو وحنلاو ةغللا مضي (؟'0مدقت امك بدألا ملع نأل « ةغللاىلا

 ملعو : وحنلا يف لدجلا ملعو مهباسنأو برعلا رابخأو رعبشلا هفصو يفاوقلاو

 .هوحنلا لوصأ

 «ىناج حلا رهاقلا دبع خيشلا و يمتاحلا هذاتسأيأر دمتعت انه ىكاكسلاو

 قودلاهدامتعاب 2 يناجرجلا رهاقلا دبع خيشلل مكحب (417يواسنعلا روتكدلاو

 ٠ ةغلل ةدحوملا هترظنو

 وه قوذلا نم برعلا داقنلا فقوم نأ ةرمسلا دومحم روتكدلا ىقىرو

 فضي ملو « ةددعتم روص يف اهدلخ ناو : ةدحاو مهدنع ةركملا ذا : دحاو

 نيرمصاعملا نا دحن اذكهو 43 (7"4يناج رجلا رهاقلا دبع ىوس ديدج اذه ىلا

 امدنع « ىنملا رثألا ىلع مكحلا ف لوألا ماقملا قودلل اولعج نيقباسلا انداقنك

 نأ دعب الا ىودج اذ نوكبال قوذلا اذه نكلو « تابرظنلاو دعاوقلا لشفت

 ٠ '19ههجونو « هلقصتو هيذهت « ةريسعو ةليوط ةيئف ةيبرتب رمد

. 85 
 ص رئاظنلاو هابشالا يطويسلا : 1 مقر ةمدقملا ةيشاح يف هركذ مدقت ل

٠. 

 ١(  ةغالبلاو يبدألا دقنلا اياضق ١  5.18ب 6)5 .

 ؟(  يناجرجلا يضاقلا : 18 .
 . 1656: قباسلا
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 عضوو « لجرلا فاصنا يف قاشلمع مامأ انسمتأ دجن فقاوملا هذه لثملو

 يف ةليسو ريخ هذهو « هسفقت صنلا لالخ نم ةحيحصلا اهنكامأ يف ماكحالا

 نع ثيدحلاو . صنلا بحاص بايغ ةلاح يف ةميلسلا جئئاتنلا ءاطعال  انرظ
 ٠ هدنع ةيغاللا ةروصلا

 ةرتفلا نع وأ يكبسلا نع ةيبرعلا ةغالبلا يف نيثحابلا ثيدح انعبنت ولو
 انمدق ذا . مدقت امب يفتكت اننكلو . ةريسملا انب تلاطل « هباتك اهيف بتك يتلا

 ةينملا نيتهجولا نم « يكبسلا دنع ةيغالبلا ةروصلا ةسارد ةيمهأل ائيدح

 يف يكبسلا دسحأ دوهج زاربا ىلا نينئمطم انعفدب يذلا اذهو « ةيخيراتلاو

 اذه انلبعب انلعلو : صاخ فلؤتم يف ٠ سورعلا هباتك نم ةيغالبلا ةروصلا
 «: ىرشملا .نماستلا نرتلا ىف ىقدعلا انارت نم يدم ةيمع ارش دق نوكل
 عيمج يف طاطحناو دوسج رصع كيلاملا رصع نكي مل هنأ نع باقنلا انفشكو
 . لوقلا يف قالمالا اذهل سارتحاو سرد نود « ةيفاقثلاو ةيركملا هيحاون

 ٠ ماكحألا يف لاسرتسالاو

 - 5م



 : همسأ

 لسلستلا اذه , ”يكبسلا مامن نب يلع نب يفاكلا دبع نب ىلع نب دمحأ

 01( يفاكلا دبع نب يلع ) وه فلؤلا دلاو نأ ىلإ نئمطن انلعجي بسنلا يف
 وهو هدلاو ”دجب ىلإ وع 22!( عانت نب ىلع نب قاكتلا ديع) وهو: هدج.ىلإو
 بسنب لصتي يذلا عرفلا ىلإ اندوقي جردتلا اذهو . يكبسلا ا نيل

 نب ىيحب, عرف : ناعرف ةيكبسلا نأ روهسملا ) ذإ . يكبسلا تيبلا نم انفلؤم

 ١ ىربكلاةيمفاشلاتاقبط  يكبسلان بدلا يقت نب باهولا دبع + .9 101٠؟١

 ولحلا حانفلا دبع قيقحت . ١ ةرهاقلاب هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع
 . يحانطلا دمحم دومحمو

 .مك 31. © قباسللا ب ؟

 ا



 اذه نم عيطتسن اذل , 22( مامت نب ىلع نب ٍيفاكلا دبع عرفو « مامت نب ىلع

 ,(10ةيكسلا 0 مده نك 00 نأ ىلع فوقولا نايبلا

 ٠ 8 ءاضقلاو سيردتلا يفاك يفو لما يف نيزاتمملا لاجرلا

 : هتينكو هبقل

 .نيدلا ءاهبب « « يكبسلا دمحأ بقل « هدجو هيبأو همسا نم ققحتلا دعب

 علب نأ دعب هوبأ هريغ مث امامت ) ةيادبلا ف همسا ناكو , دماح ابأ ينكو

 (٠290 زييمتلا ”نس
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 : هتريسأ

 ,( هابود ب م8 ) '"”يفاكلا دبع نب ىلع « هدلاو فلؤملا ةرسأ تمض
 ىفاكلا دبع هدجو« نسحلا وبأ نيدلا ىقت ةاضقلا يضاق « مالسالا خيش

 : دشنب ناك ام اريثكو « ( هت ) مامت نب ىلع نبا

 : كيلامملا يتلود يف ملع تيب يكبسلا تيبلا نيسح قداصلا دمحم ؟

 . م ١ 6 ١548 لط ةرهاقلاب يرصملا بتاكلا راد « (8 ص

 :!ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا  يدنهلا يونكللا يحلا دبع دمحم 1
 .(15) توريب « رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد « ١15 ص

 ٠ يكبسلا تيبلا : 11

 : بهذ نم رابخأ يف بهذلل تارذش  ىيلبنحلا دامعلا نب يحلا دبع 1
 . (9 توريب  عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل يراجتلا بتكملا ؛« 2558 : 8 ص
 : ةنماثلا ةئاملا نايعا يف ةنماكلا رردلا  ينالقسعلا رجح نب دمحا : رظناو

 . (؟) ةرهاقلاب ةثيدحلا بتكلا راد رشن « 556:1١ حج

 .65176)3 1: : ةئماكلا رردلا 7

 د4.



 هللاىلإهللانمارف  هللاب رورفلا اهيأ اي

 هللاب ذال نماجن دقل هلضف نم هلاساو هب ذلو

 هللماق نمانبحم  هحنج يف ليللاو هل مقو

 هللا نم اروناهب ىلكت 2 ةيآ ولو يحولا نم لتاو

 هلل لذ هجوزمف | ادجاس هل هجولا رفعو

 :هتوخا 1

 ةايح يف ًاريغص يفوت دقو ؛ 2*دمحم وه « يكبسلا دمحأل ربكألا خألا

 . «9يفاكلا دبع نب ىلع نب نيسحلا هوخأ هيلي مث : نأش هل نكي ملو « هدلاو

 نيدلا جات ١ همسا رخآ خأ هلو ٠ ( هاهو  ا/ل؟؟ ) بيطلا وبا نيدلا لامج

 فلوملاو ء ( ه اىالا ) ليقو ؛ ( ه يبث ب ا/؟و) ©'!يىلع نب باهولا دبع

 يلع تنب هتيتس اهمسا تخأ هلو ء ٠27نيدلا جات هيخأ نم ”نسأ ىلع نب دمحأ

 2 ) ؟3؟2ةراس اهمسا ىرخأ تخأو . 23"( مه ابد تا) يناكلا دبع نبأ

 (.٠ مدعم

 : هدالوا ب

 هلو : متاح وبأ نيدلا يقت . 1١2!ٍيفاكلا دبع نب ىلع نب دمحأ نب دمحم

 5 ا : ةيعفاشلا تاقبط : يفاكلا دبع نب ىلع ةمجرت يف كلذ رظنام

  5قبالا 5 14١١55.

 ٠ ةيهبلا دئاوفلا 1951 .

 ءةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا  يكباتالا يدرب يرفت نب فسوي ١
 ةماعلا ةيرصملا ةسس ملا  يموقلا داشرالاو ةفاقثلا ةرازو 5١:١ ٠

 . (8) رثنلاو ةعابطلاو ةمجرتلاو فيلأتلل
 . ؟ال5: 5: بهذلا تارنذش .+١ ١؟

 .3511395 1: ةيعفاشلا تاقبط 1

 8١د



 ء ( ى/5 تا) زيزعلا دبع همسا ثلاثو « ( هاىب» ت) هللا دبع همسا رخآ دلو

 ٠ 290ةحلاص اهمسا تنب هلو

 : هدافحا  ى

 نيدلا يىقت « يناكلا دبع نب يلع نب دمحأ نب ذمحم نب ١١2دمحم

 دمحأ نب دمحم نب دمحم تنب ةمطاف « فلؤملا تاديفح نمو ء« ( هم ٠م ت)

 ٠ يفاكلا دبع نب ىلع نبا

 «نيتخأو « ةوخأ ةثالث تمض « يكبسلا دمحأ ةرسأ نأ ظحالن مدقت امم

 ةفرعملا ىلع اوبرتو « ململا اوفقث مهعيمج « ةديفحو « اتنبو « دالوأ ةثالثو

 ٠ ةيبرعلا ةراضحلاو هيمالسالا

 ت6

 : هتافلؤمو هتفاقثو هتذتاسا

 هتاسويجوتو هدودر نع هنلعنس امو « يكبسلا ةايح خيرات ف ةرظ نم

 نم ىرل.ذإ هتذتاسأو هب متمتر يذلا يلاعلا ىوتسملا ءانل ودس :« هدوهجو

 2140ةعامج نباو « روهشملا 21")يوحنلا يسلدنالا نايح ايأ يكبسلا ةنتاسأ

 نرقلالهال عماللا ءوضلا : يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش
 .(7) نانبل  توريب  ةايحلا ةبتكم راد تاروشنم « .7٠ : ١؟ : عساتلا

 سلجملا . 865:51: رمملا ءاناب رمغلا ءابنإ : ينالقسملا رجح نبا 7

 .ه1551ةرهاقلا  يمالسالاثارتلا ءايحاةنجل ب ةيمالسالان و ؤشلل ىلعالا
 . ؟ل :5 : عماللا ءوضلا : رظناو ءماؤالا

 . ( اه ال66 تاز يلع نب فسوب نب دمحم 17

 .(اهاالاكا9 تر ةعامج نب هللا دمس نب ميهاربا نب دمحم نيدلا ردب 4
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 هلك اذه قوفو : "'0مهريغو ؛ '''”راجحلاو . 16” يزملاو . يزوجلا نباو
 ةفاقث نع ثدحتت نأ ديرنال نحنو . ةاضقلا ىضاق نيدلا ىقت  هدلاول ذملت دق

 ةذئاسالا ءالؤه ةفاقث نأ ىلإ هتجون نأ ديرن ام ردقب هتذتاسأ نم دحاو لك
 . ةفسلفلاو قطنملاو . ةيمالسإلا ةعيرشلاو . هقفلاو . ةيبرعلا يف ةعونتم

 رصع يف ةيناسنالا مولعلا ةروص تناك ءالؤه ةفاقث نإ لوقن داكت و . ةغالبلاو
  ميدقلا يف نولوقي امك  ذخايو .مهتافاقثبو ءمهب عفتني هلعج اسم . يكبسلا
 يكبسلا ةايح يف ىدبتب ذخألا كاذو « ةذملتلا هذهو : فرطب نف لك نم

 ,(90( آماع نورشع هلو سردو ىتفأو اهيف رهمف مولعلاب لغتشا ) ذإ ةيفاقثلا

 ٠ 90( عيدبلاو يناعملاو ةيبرعلا ) . ناسللا ملع يف ىلوطلا ديلا هل تناك مث

 . هنم نسحأ سرد دق دمحأ هنبا نأ هغلب امدنع هيبأ ةداهش ىلإ رظننلو
 : 2990يألا لوقي ذإ

 لسمألا ةياغ يلع دنع كاذو يلع سورد نسم ريخ دمحأ سورد

 ةيمالسالا دالبلا نيب هلقنت : ليصحتلا ف داهتجالا اذه ىلإ فاضي

 نسمع ءاضقلا يلوو « قشمدو ةرهاقلا نيب هلقنت يف هدلاو مزال ذإ  كاذنآ

 يف هبلقت نمو « هل ةسفانم ال « ةفيظولا ىلع ًاظافح « ًاهراك « ماشلا يف هيخأ

 5 ( ها ل65 تاز نمحرلا دبع نب فسوب نيدلا لامج

 يحلاصلا نسح نب ةمعن نب بلاط يبأ نب دمحا نب دمحا نيدلا باهش

 .(اه ال". تز هرصع دنسم راجحلا

 يفاولا نم يفوتسملاو يفاصلا لهنملا  يكباتالا يدرب يرغت نب فسوي ١"
 5 ١ 2 ١665 ط ةرهاقلاب ةبرصملا بتكلا راد ةعبطم ء*ما/:١

 . ؟؟18155 7: بهذلا تارذنش  ؟؟

 ةداعسلا ةميطم : م١ : 1 : علاطلا ردبلا  يناكوشلا يلع نب دمحم  "«*؟

 .اه ١16840١ ط : ةرهاقلاب

 . م5 ١ 1 5 علاطلا ردبلا < ؟م8/ : 1 : يفاصلا لهنملاب 5

 ه1



 ةءارقلا كلذ همزلاو . لوقلا ”نف يف ةربخ ىكبسلا بستكا : ةعونتملا فئاظولا

 رعبشلا مظني نأ يكبسلا دمحأ ىلع برغتسيال اذهل « رمتسملا رظنلاو « ةمئادلا

 ةرجحلاب اهدشنأو : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا راز امل هرعش نمو « 0*'2ديجلا

 : ةميرشلا

 ةيشخو رافقتفاو رسكو لثو ١ بداتب ىرولا ريخ ىمح يف ففو

 ةبتر مظعا ءايلعلا ةورذ ىلع هل نمو نيلسرملا زعا اي لفو

 ةما ريخ ىده دق باتك ريخب (( رصنع ريخ نم ءاج يبن ريخو

 ةيسن طسواو اشعب مهرخآو اوعرد اذا امرشبو الضف مهلواو

 تلج رصحلا نع تايآ رهابو  افراوخ تحال رفلا تازجملا كل

 هباجأ هذاتسا دنع هتناكملو « يسلدنالا نايح يب ى أ هذاتسا يف رعش هلو

 ٠0 50[رعش

 اوبل اللا ساكلاك ناسنالا جاتن  نولوقي امكو

 : نيراسم ريست اهارن :' ؟"”يكبسلا دمحأ تافلؤثم ىلإ فرعتلا انلواح ولو

 لبق ناك دق : يهقفلا وهو « لوألا راسملا امأ « يغالب يناثلاو « يهقف < لوألا

 ىلإ جاتحب ءاضقلاو ءءاضقلا رومأب هلاغسشنال كلذو « ةغالبلا مولع يف هفيلأت

 دارأو . اهمولعو ةيب رعلاب همامتها لبق هقفلاب همامتهاناك اذهل « ةبهقفلا اياضقلا

 . 7586 : قبالا عه

 : ةاحنلاو نييوفللا تاقبط يف ةاعولا ةيغب - يطويسلا نمحرلا دبع - 4
 .(15) توريب  ةفرمملا راد « 19 ص

 يماسا نع نونظلا فششك  هفيلخ يجاحب ريهشلا هللا دبع نب ىفطصم ل ؟7
 نارهطب ةبرفعجلاو ةيمالسالا ةبتكم ؛ اهدعب امو 570 : ١  نونفلاو بتكلا

 .ماؤكال ع اط
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 فيلأت ىلإ لوحت ذإ . كلذ متي مل هنكلو ٠ اهيف فيلأتلا ادبف ٠ اهيف فلي نأ

 نبا مصتخمل حرش ) فنص ذإ هلسكد مل اصقان ناكف هقفلا يف هفيلأت امأ

 تادلجمةرشع ناكل همتأ ولو : دلجم ىف ةفيطل ةعطق هنمبتكف « 280( بجاحلا

 ةريثك دئاوفو بطخ ناوبد هلو : يب يواحلا ىلع اريبك احرش فنص مث « رثكأ وأ

 ةينيدلا بطخلا كلف يف رودت بطخلا هذه نظأو هيلع فقت مل اننكلو

 عماجو ينولوطلا عماجلاب ثيدحلا ةخيشمو ةيفيسلاو ةيروصنملا يف هسيردتل
 ,2992سربس رهاظلا

 نابأ ) : حاتفملا صيخلت حرش يف حارفألا سورعيكبسلا دمحأ فنص مث

 . 290( نفلا ىف ةرئاد ةعس نع هيف

 ثدحملا يلوصألا هيقفلا ةمالعلا ) وه هلبق وأ كلذ دعب يكبسلا دمحأو

 ٠ 20( ةاضقلا يضاق

 حرش ليمكشتب ) موقب هتلمج « يكبسلا دمحأ ىدل ةلماكتللا ةفاقثلا هذه
 يف نيبلاطلا جاهنم باتكل يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نيدلا ىقت هدلاو هأدب

 وهو : ©"( ايركز يبا نيدلا ييحم مامالل ةيعفاشلا عورف يف ررحملا رصتخم

 ٠ لمتكم ريغ ""”جاهنملا حرشل ليذ

 ؟ : علاطلا ردبلا 4

 . 35م6 11 © يناصلا لهملا
 . ؟؟و37 1:5 بهذلا تارذش .“* 

 . 5مم 51 : يفاصلا لهنملاب

 . 14/8 : ؟ : نونظلا فشك  *؟

 «هيقيف رو ىوانتنشلا دمحاةمجرت . 9511:01١١ : ةيمالسالا فراعملا ةرئاد__ 5٠
 . 1١517 ةرهاقلا

 ت56



 . ةيقيبطتلا هفقاومو ٠ ىكبسلل ةيفاقثلا ةايحلا فصو نيب الصف ىرنال

 روصلا ضعب ىلإ ضرعنس اذهلو « هديؤت ةيناثلاو « راسملا مسرت ىلوألا ذإ
 : مهءارآ دمتعي ذإ « تاغللا باحصأ ءارآ ىلع هفوقو : اهنم « كلذ دكوؤت يتلا

 ليلعتلل ( ىلع ) تناك نإ : لوقي مث « ؟”هديس نبا اهاكح ةغللا هذه : لوقيف

 اهلهأ ىلإ تاغللا در يف يكبسلا متهي كلذ نمو ٠ 2**يفوك بهذم وهو

 ةفغل يهو « ليلق رسكلابو ةزمهلا حتمي نابأو : لوقي ذإ  هتعاطتسا ردق ل

 997ميلس ,٠

 : اولاق ةغللا لهأ رثكأو : لوقي امدنع « ةيوغللا ىكبسلا ةفاقث ودبتو

 : سمهلا . 2" ةغللا هقف يف ىبلاعثلا لاق نكل « فيعضلا توصلا : سمهلا

 نسم يفخلا : سمهلا « مكحملا يف هديس نبا لاقو « ناسنالا ةكرح توص
 يف هيلإ دشرت ةبآلاو ٠ يبلاعثلا مالك نم بيرق يهو « ءطولاو برضلاو لكألا

 نا هانعم « اسمه الإ ممست الف نمحرلل تاوصألا تعشخو » ىلاعت هلوق

 نمض : 1. 1 ١ : حاتفمللا صيخلت حرش يف حارفالا سورع  يكبسلا دمحا 5

 . 1151/ ةرهاقلاب هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع ةعبطم . صيخلتلا عورش
 "ا : قباسلا  «”ه

 .؟ع("8115:هسفئاسألل

 لصف - 7.8 ص : ةيبرعلا رسو ةغللا هقف . يبلاعثلا دمحم نب كلملا دبع "ال

 . (5) ةرهاقلاب ىربكلا ةيراجتلا ةبتكملا  تاكرحلا تاوصا يف

 د ع



 فنصملا لوق نأ ملعي كلذبو « ءاضعالا ةكرح الإ عمست الف تنكس تاوصألا

 , (90ةكرحلا توصبن هبيشب هوحتو مالكلا ن ه يأ « ١ يفخلا توصلا

 ىنعم يف ءا”رفلل ذاشلا يأرلا "درب ذإ « ”يوحن سحب يكبسلا عتمت

 « حاتفملا حرش يف يبيطخلا لوق يضتري ال هنأ امك : را

 لوقيف « راتخملا ىلع هيلا دنسملا بارعإ هبارعإ ن ا
 يكبسلا ليطيو .٠ 2؟:0هيف هيلا مجري ال كلذ هرايتخاو حيحصب سيل : يكبسلا

 ريمض ىنعم صيصخت ةدمئافو « ربخلاو أدتبملا نيب لصفلا ىنعمل هتاشقانم يف

 ينيوزقلال وق نيب نزاوب ء نيغالبلاو نييوحتلا ءارآب يكبسلا ةفرعملو « لصفلا

 «فورخ نبال افالخ « حيجصلا وه ( ءوس مهسسمب مل ) وحن ىنعم (159 يضامل

 ٠ املب ىفنملاو أدتبملا فذح ىلع ةنآلا لوي هلعلو . واولا بجوأ هناف

 رثاتلاو ريثاتلا ىلإ يكبللا ريش « ةغالبلا عم ةيوحنلا ةفرعملا لخادتلو

 نوكي ذإ هيلإ دنملا , نم لادبالا نع هثيدح دنع ؛ نييوحنلاو نيمغالبلا ني
 : لدبللا ماسقأ ىلإ فنصملا ميسقت ىلع ثيدحلا ف جرعيف « ربرقتلا ةدابزل

 ورمع بلس : 2؛9هلوقب فنصملا هيلإ راشأ يذلا « لامتشا لدب : اهنم ركذيو

 ف يرجشلا ن نيآوأ ىاعرقتلا هللإ هنيس لاثم وهو: الئاق يكبسلا قلعب « هبوث

 ضور يف كلام نب نيدلا ردب مث يكاكسلا مث 2 . «و,هيلامأ نم لوألا ءزجلا

 .٠ 50!2ناهذألا

 . 5.481 5 © جارفالا سورع س6

 .٠ قباسلاب ١  1١أمم: .

 راد ؛ 565” ص : صضيخلتلا - بيطخلا ينيوزقلا نمحرلا دبع نب دمحم ١( 

 . يقوقربلا نمحرلا دبع « حرشو طبض . (1) توريب يبرعلا باتكلا
 . 16971 9: جحارفالا سورع س (؟
 . 576103: قبالا_ (+
 . "الك :) 5: هسفنا ©
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 نكلو :كلذب هل دهشو « ريبكلا هحرش اهدكؤي ةيغالبلا يكبسلا ةفاقثو

 اهركذ يتلا ءاشنالا عضاوم ركذي هارن ذإ « كلذل الاثم مدقن نأ نم ريض اال

 ةناهالاو ريخستلاو ءادنلاو رمألاو ماهفتسالاو ينمتلا : ةعسن يهو « ينوزقلا

 هربغ دازو فنصملا هركذ ام اذه : ؟!لوقيف « سامتلالاو ءاعدلاو ةيوستلاو

 «؛؟”راقتحالاو ماركالاو داشرالا : يكبسلا اهركذ يتلا ةدابزلا نمو ٠ ًائيش

 ٠ كلذ ريغو

 (!40ينج نبا دنع ةغالبلا ىنعم دروب ذإ « ةغالبلا مهف ف يأر يكبسللو

 نب دلاخ دلعو « 6. .0سيلاط سرا دلعو « 2؛9يدنهلا دلئثعو

 ٠ ه0يبارعالا نياو « ,موزتعملا نباو ,« .هرمامالا ميهارباو , '*0ناومص

 اودصق امنإ تارابعلا هذه رثكأ نإ : يا ةيغالبلا لاوقألا كلت ىلع قلعبو

 ضرعن :كلذلو: »أ يسرلا الو دحلا ةقيتح ةح اودصقت ملو « ةغالبلل فاصوأ ركذاهب
 . دهاوشلاو ةلثمألا ركذ عم ملكتلاو مالكلا يف ةغالبلا حرش ىلإ يكبسلا

 اهتلصو ةغالبلاو ةحاصفلا بتر نع ثيدحلا ىلإ ضرعب لب ؛ كلذب يفتكت الو
 لقتوفخت ةملكلا ناو ةبراقتم ةحاصفلا بتر : ©*77لوقي ذإ « تاوصألا ملعب

 .1115)75 1 هسفنا 1
 .35) 1 5: قباسلا 47
 .118:13:هفندام
 .15351201 1 حارفالا سورعس 4
 . 157:١ : قباسلا ه٠
 . :[١ :هفنادما١

 .ا١[خ:1 :هسفنام؟

 . 5١م1 :ةهسفناها

 . 5[١ 1:10: هسفئلاس هآ

 . ١5.3501 ©: قباسلا_ هه

 .؟2١؟:١ : حارفالا سورع 6
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 هذهو ن 0 سكارف هد 0 0

 يف ه 10٠ ةنس ىفوتملا دسحأ نب ليلخلا اهيلا ضرع يتلا يه بيكارتلا

 * ةيبرعلا مجاعملا ةدام يف ةيتوصلا تابيلقتلا ةسردم يهو : نيعلا هباتك

 « اهضرع الإ ةعونتملا هفراعم وأ هتفاقث ضرعل ةبسانم ىكبسلا ىرن الو
 رمحلملا ناف « باوبأ ةيئامث يف ملعلا رصحنبو : لوقي ذإ ٠ هحرشب اهلصوو
 ريع دنا 3 ةهيرطتلا »+ هو قديح الا نيالا نعرتب كلوت 921 بلملا 8 عولطلا

 هفرعت يف : روفصع نبالو ؛ بطلا فيرعت يف هلبق انيس نبال كلذكو « ىلك

 ا يختل 0 دوم ل ةيحاعلا با تاون طلاق مولعملا رصحنملا ذإ ء وحنلا

 « هلبق انيس نبا لوقو « ملكلا ةينبأ لاوحأ اهب فرعي لوصاب ملع : *57لوقب
 وحنلا : روفصع نبا لوق كلذكو « ناسنالا ندب لاوحأ هب فرعي ملع بطلا
 « هنم جرختسم وه ام ركذ لب ء جرختسملا ملعلا فرعي مل هناف جرختسم ملع

 : ارابخا لب : أفيرعت كلذ لعجن مل مهمالك حيحصت اندرأ اذإو « جرختسي امو

 ٠ ءايشألا كلت ةفرعم نم عفنلا نم ملعلا اذهب لصحب امب

 يف الإ ةيكلفلا هتفرعم ىلع عقن مل يكبسلا حرشل انتسارد لالخ نمو
 اهيلع ءىراط راهنلاو ةملظلا : لصألا ءارفلا لاق : 2"'”لوقي ذإ « دحاو مقوم

 نسم لصاحلا رونلا طورخم نأ نم « ةئيهلا ملع لوصأ هل دهش, يذلا وهو

 ضرالالظ طورخمب طيحم هساكعناو ضرألا هجو ىلع سمشلا عاعش عوقو
 طورخم ةطساوبهجونع سمشلا ءوض لاز اذافخولسملاب دوسألا دلجلا ةطاحا

 : ©""ىلاعت هلوق لوح ثيدحلا اذهو ٠ ليللا نامز وهف هيلإ لظلا
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 ٠ «راهتلا هنم خلسن ليللا مهل ةبآو »

 وحن نم ةعونتملا ىكبسلا ةفاقث دراوم ظحالن ةيقيبطتلا ةلثمألا هذه نم
 ةحضان ةيفاقثلا هتيصخش تناك اذهلو ء بطو كلفو ةغالبو : تايتوصو « ةغلو
 ذاتسالا ةيصخشب عتمتي ذإ « هباتك يف اهثب يتلا فقاوملاو اياضقلل هتجلاعم يف
 انه امأ : 279 هلوق كلذ نمو « هبأر ءاطعاب اياضقلا يف مطقب هارن اذهلو زاتمملا
 بجعلاو ٠٠٠.٠تبحع دقو : هلوقو ٠٠٠٠هيلع ظفاحن لب ديكأتلا نم رمتال نحنف

 : هلوقو ؛كلذتطبنتسا دقو : هلوقو  يسلدنالا نايح ابأ ينعي # انخيش نم
 تدبت ذإ « هحرش ءانثأ ف هظالت اهيرتتك تلدررج و لضم يردارألو

 ٠ ةباتكلا هذه ىلع هتدعاس ىتلا هتفاقث هيف

 هفئاظووهتفاقثو يكبسلا ةاشن ناب : نيثحابلا ضعب مكح فيك يردا الو
 دنع كلذ يف ”رسلاو « بدألا نع ةغالبلاب دعتس هتلعج « اهبتك يتلا هتافنصم مث

 نسم اريثك تبجنأ ةرسمأ يف هتأشن يكبسلا ىلع ظحال هنأ '"7ثحابلا كاذ

 ا ادحاو تبجنأ اهنا انيلا لصب مل كلذ عمو ؛ ءاملعلاو ءاهقملا

 « نآرقلا ظفحيف « ةينيدلا ةيحانلا نم هلهأ هاجتا هحتن نأ نذا ايعيبط ناكف
 مولع نم اهب لصتي امو ةينيدلا مولعلا ةسارد يف ذخأب مث « هتاءارق ىلع فقبو

 ٠ ةيلقعو ةيوغل

 نا ىلإ هيجوتلا ديرن ام ردقب « لوقلا اذه ةشقانم يف ةلاطإلا ديرنال

 حجانلاذاتسالاو « اهضرع يف يلطلا يبدألا بولسالا ىلإ جاتحت ةينيدلا ةفاقثلا

 دجسلملا يف اوناكأ ءاوس هبالطو هيعماس ىلإ تامولعملا برقي نأ عاطتسا نم
 ةباطخ نم يكبسلا ءاهبلا هب موقي ناكيذلا رودلا فرعن نحنو «سرادملا يف مأ

 .15:1] :هفلد "1
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 يبدأ قوذب عتمتال نآرقلا ظفحي يذلا نأ نذإ ررقي نمف ء ءاضقو سيردتو
 :ةيبدألاةقيرطلا نع دعتبي ةينيدلا تاساردلاب لصتن, يذلا نا لوقي, نمو ؛ قار
 يكبسلا نيدلا ءاهب ىلع مكحلا اذه مكحن فيك . كاذ وأ اذه ىلع ةدايز لب

 .٠ ةسدأألا ةكلملاو قودلاب هل دهش هباتكو

 ينايبلا زاجعالا يسراد ىلا ثحابلا رظن تملن نأ نم لقأ الف كلذ دعبو

 تايب يف اوأشنو « هتاءارقو نآرقلاب اولصتاو « ءامدقلا نم ميركلا نآرقلل

 انمابأ يف نيسرادلا نيب مهبتك لوادتو : مهترهشل « نهذلا ىلا مهبرقأو « ةينيد

 رهاقلا دبعل 2! ”زاحعالا لئالد لثم نم : ةطوسبمو ةعوبطم ىهو « ةلثاملا

 ىف مه مم. ةنس ىفوتملا  ىنامرلا : هلبقو « ةيفاشلا هتلاسرو + ىناجرجلا
 هتلاسر ف ه مده ةنس ىفوتملا  ىباطخلاو « نآرقلا زاجعا نايب هتلاسر
 هباتكيف  ه 40+ ةنس يفوتملا  ينالقابلا مث . 00"2نآرقلا زاجعا يف تكتلا

 ةينيدلا ةئيبلا رثأ اهدعب ررقو « مهبيلاسأ يف رظاف : مهريغو ::نآرقلا زاجعإ
 نأ الإ كيلع امف نيثدحملا نم تدرأ اذاو « هيلإ تهنتا يذلا مكحلا كلذ يف

 نسم ليزنت وه يذلا « ةيوبنلا ةغالبلاو نآرقلا زاجعا  هباتك يف يعفارلل أرقت
 5 290لبزنتلا
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 تاهت

 : ةبيجهنمو ةيراضح فقاوم

 همامتها ؛ ىكبسلا ةايح يف ثحابلا اهدنع فق, ىتلا رومألا نم

 ل رظنيال ذإ « ثارتلاب
 «عفتي ام ميدقلا يف نأ فرتعب لب « هلبق ام مدهب الو « فيلأتلا يف رخآ هيماسيإل

 ديدجلا ركش الو « ميدق هنا لجأ نم ميدقلل رصتني الو « هكرت يغبني ام هيفو

 يفتكد الو ٠ مهل لافغا ريغ نم همدقت نمم دافتسا هنأ فرتعيو ؛ هتدج لجأ نم

 ه هنم مفانلا ءاقتنا ىلا ريشي ذإ ثارتلا كلذب عافتتالا ةطخ مسرب لب « كلذب

 هيذاحتت و « ةساردلا هيلع يرجن لب « نيمسو ثغ نم هيف ام لك هذخأت الآو

 ٠ رصعلا ءانبأ ىلا هبرقنو « بيذهتلا نم ءيشب

 «هتقبسىتلا تافلؤملا يف روصق نم فلؤملا هآر ام ثيدحلا اذهب لصتبو ٠

 نم ريصقت ىلإ يكبسلا هعجري مل ذا « اهجهانم يف ضومغ نم كلذ قحل امو
 فيحصتلا روص نم « نيلقانلاو ةاورلاو خاسنلا يدبأ ىلإ لب ؛ نيفلؤملا
 لافغإلابابسأ همدقت نمل سمتليو « نيفلؤملا ريغ عنص نم « خسنلاو فيرحتلاو

 ٠ ةاورلاو خاسنلا نم مهريغ نم لامهالاو
 ةيفيكو ٠ ثارتلاب همامتها نم مدقت ام نايبت يف فلؤملا يفتكي الو

 ةمأ اهنم تلخ ام ةيعامتجا ةيضق نع ثيدحلا ىلإ فلدب لب ؛ هب عافتنالا

 ءانبأ نيب دسحلا ةيضق يهو ؛ روصعلا نم رصع اهنع فلخت الو « ممألا نم
 عجوم زخوو ملؤم دقن نم كلذ ةجيتت مهنيب نوكي امو « دحاولا نفلا

 ىلع عارسملا نم ةدحاولا ةعانصلا لهأ نيب نوكي امم ةفيرط ةروص يهو )
 ناديم يف سفانتلاو « لضفلا ىلع محازتلاو « ةرهشلا ىلع عازنلاو « دجملا

 , 2900( غوبنلا

 ةضهينلاراد : ١7 ص  يردالا دقنلا طيحم يف  بشخلا وبا ميهاربا .دااكمل
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 ةمهتلا وأ « مدلاب مدلا لسغب الو ؛ ةئيسلاب ةئيسلا دربال يكبسلا نكلو

 « كولسلا يف ةراضح نع مني فقوم هل لب ؛ ةصيقنلاب ةصيقنلا وأ ؛ ةمهتلاب

 يتأب نمل اسرد مدقب اذهب وهو « ةيبرتلا يف عيفر قلخو « ةلماعملا ف قوذو
 يف ميركلا هلوسرو ىلاعت هللا ىلع هدامتعاو « هداسح ررض ركذي ذإ ؛ هدعب نم

 « ناثدحلا هيلع نودعتسيو « رئاودلا هب نوصبرتن هءادعأ نأو ؛ هنع مهرش در

 « كالملاب مهيلع وعدبال كاذو اذه عم « قيفوتلاو اضرلا نيعب هل نورظني الو
 « نيينسحلا ىدحا الإ انب نوصيرتب الو ) : لوقي لب ؛ داسفلا مهل بلطي الو

 ممانم نيب هللا لاحو (ب.رمهنيمو مهنيع انيفك لب « ::مهنيح ناح لوقأ ال

 موقلا نم نوكي نأ ىلاعت هللا نم يكبسلا بلطي مث « '"0ههنيبو

 10 ني دماحلا

 بدأ نم هيلع وه امل « يكبسلا نم ردصب نأ بيرغب سيل اذهو

 .7"9ىوقتو

 كلش « هلمع قشعتا تب يذلا 3 0 ىلع ىغشإ هنأ دقتعي ذإ  فلؤللا.

 عفادلان اك اذإ هزاجنا ىلع صرحيو « هريغل هيطعب ال ام دهجلا نم هيطعب نأ هب

 . مهتومو مهءانفو مهكاله بلطا ال يا

 لسرم زاجم : ببسملا ةداراو ببسلا قالطا نم ؛ دسحلا : نيعلا
 نمو ) « نيعلا ببسي دسح نم ناسنالا هب باصب ام يا « ةيبيسسملا هتق الع
 : نيملاو ؛ نيعلاب باصم يا : نويعم ناسنا هئمو + ( دسح اذا دساح رش

 . هركلاو ضفبلا

 . رشلا نم هل نوئمتب ام يأ  ا/١
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 يذلا تقولا ريخت وهو ءارخآ اببس مدقت ام ىلإ فيضيو : فلؤملا لخاد نم
 اذهل . تاقوألا بلغأ يف فيلأتلا يف ةحيرقلا هيتاوتال ناسنالا ذإ هيف فلي

 . اهمادختسا نع لقاثتب ال هناف « اطاشنو ةقر هتقو نم دجو اذإ ناسنالا نأ ىر

 ٠ رظنلاو فيلأتلا هفعسيال رخآ تقو يتاب امبر هنأل

 لزاونلا يهو : ”داجلا فيلأتلا ىلإ فلولا مفدي رمأ ىلإ يكبسلا راشاو
 دنع داقعلا دومحم سابع موحرملا هركذ دق حململا اذهو . ناسنالاب طيحت يتلا

 نبا ةروص فشك يف يسفنلا جهنملا همادختساو يمورلا نبا نع هباتك هفيلأت
 ءانثأ يف هشاعمو هتايح يف قيضتو ملظ نم هفنتكا امل هتداجإ ركذيو « يمورلا

 ٠ ؟":انيجس « نادوسلا ىلإ هيفت

 لاغشنالا ىلإ هلزاونو رهدلا ثداوح نم برهب نأ ديرب ناسنالا ناكو

 تومب كللذل الثم يكبسلا برضو ٠ اهريغ يف فيلاتلاب يملتلا وأ « اهريغب

 ٠ « حارفألا سورع » هباتك هفيلات بابسأ نم ابيس ناك يذلا "'*”هدلاو

 يف دروجتلاو فيلاتلا ىلع هتكبرع ىوقت : فلوملا نأ يكبسلا ظحالبو

 هقفنيس يذلا دهجلا نأل « مهتارماؤمو داسحلا هقبرط نع ىحنت اذإ ةباتكلا

 :لمعلا فعاضتت اهدنع . فيلأتلا ةرئاد يف هلك دهجلا ىقس لب ؛ قح ريغب وأ

 ٠ ةمهلا دادزتو

 هدضعب مل اذإ جردتي وأ ىمانتيال , فلؤملا حاجن بابسأ نم مدقت ام لك
 ٠ 9"2ىلاعت هللا نم قيفوت

 ةيراجتلاةبتكملا  هرعش نم هتايح يمورلا نبا  داقعلا دومحم سابع ب 6
 .م 1951/. 25 ل ؛« ةرهاقلاب ىربكلا

 ١6:01 .٠ : حارفالا سورع امه
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 هباتكةمدقم يف يكبسلا مالك نم اهفشتسن يتلا ةيراضحلا فقاوملا نمو

 ادينوب وهز نيه هيورلا ةعالبلا يك لي وورسلا نق وول هفصو : سورعلا

 نع ردصب لب ؛ برعلا نيب ةئزجت ىلإ وعدي الو . ,,:ةيسيلقا ىلإ جوري ال
 ا ا اهلهأ نيب أشن ةئيبل ةيعوضوم

 ةقيضلا ةيميلقالا ىنعم نع آفزاع هلعجب يذلا يمالسالا هقلخ كلذ ىلإ آفاضم
 ماشلا يف ء ءافقلا يكبسلا ”يلو ذإ ٠ ةيمالسالا ةمألا نيب ةعنطصملا دودحلاو

 يفةكراشم ىلإ اهدجاسم يف هباطخ نم ءبصانم ةدع انهيف نلقؤ.# راجعلاو

 ٠ ىناعت هللا باتكل ةماقإو ء تاموصخلل ضفو ٠ اهلهأ ةفاقث هبجوت

 يدتهن اساربن « تمدقت يتلا ةيجهنملاو ةيراضحلا فقاوملا كلت حلصت
 هنت + فكاطو: نم ىكتسلا هبلإ لضو امااهيلا فانفيو + ةلثاللا امأنآ اه
 « هريغ ىلع اقدصتم آقفنم « لاحلا روسيم : سانلا نيبو هموق يف اهيجو

 نسم يأ يف ملاعلا وأ ةغالبلاو بدألا بحاص شيعب الأ يغبني اذكهو

 طسمانم يف لراشب لسب ولوقي اسك # يجاسع جرب يف الا وسنن

 ("8)فئءاظولا ١ دلقت كلذلو « هعمتحم. :, الاو .ةقلتخملا ةامحلا

 ٠ (""2هعمتحم يف ةيلعف ةكراشم كراشو سيردتلا اهنمو ءاضقلا اهنم

 ل

 ديا دماح ىبأ نيدلا ءاهب ةايحل تض رع ىتلا عجارملاو رداصملا عمجت

 م66 :650) 5: ةهفتاالا/
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 سردب رصم ىلإ مجر دق « قشمد ءاضق هكرت دعب هنأ « يكبسلا يلع نبا
 رهش نم رسع عياسلا سيمخلا ةليل تام اهبو « ةكمب رواج مث « اهيف يتفيو
 ٠ رومشأ ةعضبو ةنس نوسمخو عبرأ هلو . ةئامعسسو نيعبسو ثالث ةنس بجر

 هدلوم ققحتب اذهبو « 24'”(ةنس نيسسخو انس شاع ) : لاقف بيبح نبا مهوو

 رردإا بحامد مهو ىهو انه ةظحالم انلو ء 17*24 ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس

 عست ةنس ةرخآلا ىدامج نه نيرشعلا ةليل يف ءاهبلا دلوم دروب ذإ ةنماكلا
 :ةنس نيسمخو عبرأ هرمع نا مدقت امك ركذ دق ناكو « 0*2ةثامعيسو نبرشعو

 ىلإ هتايح نم ءاهبلا ىضق ام هفاضابف ؛ ةلامعبسو نيعبسو ةثالث ماع قوتو

 نينامتو ثالث ةنس يأ ةنسلا هذهو ( *مج ح هو + 7كو ) يهو هداليم

 ءاهبلا ةايحل خرؤم يأ هركذي مل ام اذهو « ءاهبلا ةافو ةنس نوكت « ةئامعبسو

 يكبسلا ٠

 ءاهبلا يخأ دالبم ةنس يههف ةنماكلا رردلا بحاص اهركذ يتلا ةنسلا امأ
 , 22ه بو ) يكبسلا ىلع نب باهولا دبع نيدلا جات وهو « يكبسلا

 ةئامعيسو نيعبسو ثالق ةنس ناك ءاهبلا توم نأ انل حضتي اذلو(46)

 ني_نيرشعلا ءاعبرألا ةليل يف ةرهاقلاب 0**2ةئامعبسو ةرشع عست ةنس هدلومو

 تس نع ةفرشملا ةكمب ءاهبلا ةافوب عطقيف ةرهازلا موجنلا بحاص امأ

 . 5955205١ : ةلماكلا رردلا م.
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 ةنطلس نمض ةافولا هذه ركذيو « دالبملا ةنس ركذ مدع عم 2410 ةنس نيسمخو

 (ةلامعيس و نيعبسو ثالث ةنس ىهو رصم ىلع نيسح نب نابعش فرشألا كلملا

 .٠ (4"!ةئاسعسسو ةرشع عمستا ةنس هدلوم نا علاطلا ردبلا بحاص ركذيو

 نييراقتم نيخيرات نيب ددرت دق ىكبسلا دمحأ داليم نأ ظحالن مدقت امم

 عيمج نكلو « ةئاسعبسو ةرشع عسن ةنسو : ةئامعبسو ةرشع عبس ةنس : امهو

 يذلا مهولا فالخب « ةئامعبسو نيعبسو ةثالث ماع هتافو ةنسب نوعطقب هيخرؤم

 ٠ قبس اميف هانهجو يذلاو رردلا بحاص هيف مقو

 : اهنم ةديصقب يضاريقلا ناهربلا « هتافو ةنس يف يكبسلا ىثروىمد

 رحبلاب رحبلا اهيأ ينيع كيكيتس

 رمزنلا ارو نم ىرولا ىكبأ دق كمويف

 اهملعل امرصم راصمألا كب يرفت

 ال

 هلضف ركذي نيضاملا فلسلا !١عم

 ردصلا كلذ نم ردصلا وهو بسحيو

 . 1١5١1509١ ©: ةرهازلا موحللا مك

 .؟مم:١ * يفاصلا لهنملا : رظناو : ١ هل : علاطلا ردللا ملال

  حبص دومحم دمحم © رظناو : ؟.ه : 5.6 : 1 : ةرضاحملا ننح م

 ولجنالا ةبتكم ؛ 1. : ةرهاقلاو رصم رابخا يف ةرضاحملا نسح نم راتخملا
 .15) ةبرصملا

 دا ةألا ب



 :هباتك:اينا

 :باتكلا مسا

 :لوقي ذإ . هباتك مسا صالختسا يف يكبسلا دمحأ ًاريثك انلغشال

 حارفألا سورع هتيسسو حانتفالاو ؛ مامتالا يتمعن مامتا ىلع ىلاعت هللا تدمح )

 ىلع لدب فلؤملا نم عوضوملا مسا نيبعتو « 1*2”حاتفملا صيخلت حرش يف
 يف اهراكفأ خيسرتو ء« هدنع اهلئاسم ةماقتساو « هنهذ يف ةساردلا حوضو

 ٠ هتباتك ءانثأ

 تن

 : باتكلا فيلات نامز

 نماثلان رقلا ف هبحاص مزال « حارفألا سورع باتك نا هفرعن يذلا لك

 : هحورسش ضعب عم رصم ىلا حاتفملا باتك لوصو دعب هفلأ هنأو « يرجهلا

 ء( ه 555 ت ) يكاكسلل حاتفملا دمب فلأ دق سورعلا نأ ىلا تفلب اذهو
 هركذ ام حارفألا سورع باتك فيلات ىلع انفقوب يذلا برقلا خيراتلا ايناو

 لوقي ذإ  سورعلا  باتكلا اذه يف ةباتكلل ضهن امدنع يكبسلا دمحأ
 ىلوتسادلاولا كلذل قارف نم كلذ ىلا مضنا ام ىلإ ) : بابسأ ةدع هركذ دعب
 . 290( ءامصأف دجولا ماهسب بلقلا ىمرو . هاوق ”دهف دسجلا ىلع

 .؟"90 586 5201 © حارفالا سورع مله
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 يفاكلادبع نب نيدلا ىقت وهو « يكبسلا دمحأ دلاو ةافو ةنس انفرع اذإو

 دلاوةافو ةنسو. باتكلا فيلا ةفرفم ف انراق دق نوكن . يكبسلا

 فيلات نا ىلع حيجرتلا ميطتسن اذل . ةئامعبسو نيسمخو تسل يه يكبسلا

 نا انفرع اذا اميسال « ( ه 705 ) ماع نم ابيرق ناك حارفألا سورع باتك
 . ةرجهلل ةئامعبسو ةرشع عسن ةنس ناك سورعلا فلؤم يكبسلا دمحأ داليم

 ةصاخ . فيلأتلا ىلع دعاسي نس اذهو ؛ ةنس نيثالثو اعبس هرمع نوكي اهدنع

 دمحأنأ ىلا ةفاضالاب ٠ مهنس ةثادح عم مولعلا نونقتي اوناك ذإ « ءامدقلا دنع

 نيدلاجات هوخأو . ةاضقلا يضاق نيدلا يقت هوباف  ملع تيب يف أشن يكبسلا

 ةيعفاشلا تاقبطو « هقفلا لو صأ يف عماوجلا عمج بحاصو « ةاضق يضاق

 ىربكلا ٠

 تالا

 : باتكلا فيلات ببس

 حوضويف ثحابلا ينغتال اهدجوف ب حاتفملا حورش رثكأ يف فلؤملا رل

 و ديلا 0-5 جاتمملا باتك ريشعت فلولا نأ ا 3 ةيغالبلا ةروصلا

 ا ل وو دوما يوسع

 هيفنصم لامعأ نم ةريبك الو ةريغص رداغي الو :اهاصقأ هيلاعم نم ىطتسو

 هروذش نم مضيو : رفي رفش نم قرفت ام هتاتش نم عمجيو « اهاصحأ الإ

 ساسحا ودب اذهلو . 30( ردم ردش قزمتو ايس يدبأ بهذ ام ةيبهذلا

 .(: ١ :هسفلن سأا

 م10 :هفئتدأك؟
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 مدقب هتلعج ينلا بابسالا نم : 5

 تاعاش

 : ةيرصملا ةيموقلا ةمهت درو باتكلا فيلات نم ضرفلا
 ا ا را نس رو

 نم يغالبلا سردلا القان ٠ هموهفم ف ًاحضاو . هلكش يف احضان « مهماهفأ

 اس ا ا  قرسملا دالب يف هتقحل يتلا ةيلقعلا تاميسقتلا

 حابصمو قرشملا حاتفم نيب ةطساو ) نوكيو . قوذلاو عبطلا ىلإ سراف

 ىلا بستنب نأ هباتكل ديربال فللؤملا نأ مم < 239( ةيبصعلا نم ايلخ + برغملا

 ةبيط ةكرابم هللا دنع نم ةعقب ) رصم ربتعي هنكل . ةيبرغلا وأ ةيقرشلا ةيبصعلا

 ال ريصم ىلا ةهباتك بني نأ يكبسلا ىري اذهلو : ( ةيبرغ الو ةيقرش ال

 :ةيرغ الو ةيقرش ال ةكرابم ةبيط اهنا لجأل امناو ١2!7ةيرصملا ةيموقلا لجأ

 مهريغ نود قوذلاب نوصتخب نييرصملا نأ نم باتكلا ضعب هيلإ حملي ام امأ
 , فلوملا نأ نظأ الو ٠ نفعلا يميلقالا قوذلا ال ء رحلا عوضوملا قوذلا وهف

 قوذلاو عبطلا ةلاه مضو نم نورصاعملا نوثحابلا هضرع ام هدلخب راد دق

 قوذلا كاذو عبطلا اذه نأ ىلا تفل نود « ةيبرعلا ةغالبلا مهف يف نيرصملل

 انتتفرعمل تايبصعلا ىلا ىكبسلا دمحأ تمتلب الو . الداع ناك اذا الا لبق ال

 نأ الإ . ةفئازلا دودحلاو « ةتيقملا تايموقلا زواجنت يتلا « ةيمالسالا هتفاقثب
 دق فلؤملا نأ ىرأ نكلو : ملسملا وه مالسالا راد نم نطوم لك يف ملسملا

 .ةيفاقثلا هتئيب يف هدهاش امل : قوذلاو عبطلاب مهريغ نود نيبرصملا فصو

 م١01١ :هفن سة
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 ايعد ناكل كلذب نيبرصملا ريغ فصو ولو : ةقيقحلا ضقانل كلذ ريغ لاق ولو
 .نيثحابلا ضعب دوارت دق : ةسهتعفدن انلعجي اذهو : ةيعوضوم ريغنم همكح يف

 نسم هراثكإل : سورعلا هقلويب ةيرصملا ةيموقلا نرق زربأ يكبسلا دمحأ نأب
 .ماركلاهلآو دمحم ىلع ةالسلا دعب لوقي ذإ . طاطسفلاو نييرصملاو رصم ركذ
 بسن نم مهل امل رصم لهآ ةحاصفلا ةمزأب هب تقلعت ) امب ةالصلا هذه طبربو

 هيضترب ام ءامدقلا بتك يف دجب مل ذإ . رخآ نطوم يف هلوقلو ٠ '*)( رهصو
 لمهأ امأ « نيعلا هيبذهتب رقتو : ماكحالا ىلع دمتعب ةغالبلا يف فينصت نم
 هيلع ىلاعت هللا مهعبط اسب كلذ نع نونغتسم مهف )  نويرصملا مهو  هدالب
 8 عميسنلا نم قرأ يه يتلا ناهذالاو « ميقتسملا مهفلاو + ميلسلا قوذلا نم

 : ةوالحلا كلت لينلا مهبسكأ « ميسولا ايحملا يف ةايحلا ءام نم فطلأو

 ام مهعابطب نوكردب مهف « ةوالطلا هذه مهيلع ترهظف هعبصاب مهيلا راشأو

 ةليقصلا مهبولق ةآرم يف نوربو « رامعالا رامغألا نع الضف ءاملعلا هيف تنفأ
 :طاطسفلا مسأب رصم ركذي ةثلاث ةرمو : 3”راتسلا فلخ رارسألا نمبحتحا ام

 يفكلسيو ىدملا  ةغالبلا  ملعل اذه نم طاطسملا كردب ) نا برغتسي الو
 , 2"9(2اددم قئارط هقئاقح زاربا

 ء عبيط نم مهل امو ؛ هباتك يف فلوملا نم رصمل رركتملا ركذلا اذه

 ضعب لعج « ءاورلاو جاتنلا ىلا ملعلا نم ةغالبلا لقن يف دهج نم مهدنع امو

 هذه نكلو مهريغ نود نييرصملاب مامتهالاو ةيميلقالا هيلع نولوقتي نيثحابلا
 موهفم وهو لوألا راظنملا انمدق دق : نيراظنمب اهل انرظت اذا ميقتسنال ةلوقملا
 راظنملاو : ةيميلقالا هرثآ ىدمتن يذلا موهفملا كلذ ء فلؤثلا دنع مالسالا
 « ةيعوضومو برق نع هتفاقثو هعابط فرعي عمتجمل فلؤملا فصو ؛ يناثلا

 . 6101 2 حارفالا سورع 58
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 أهب حرص اببر ىوعد  يكبسلا دمحأ  فلؤألا نع انعفد دق نوكت اذهبو

 قيلعت ريغ نم يكبسللل لقني ذا ؛« مهضعب اهب حول امبرو « نيثحابلا ضعب
 عقاولايف  سورعلا اذه هباتكو ) : لوقب ذا نييرصملا نيثحابلا نم لقانلاو

 رصم لين ىلع تأشن يتلا ةيعاولا ةيلقعلاو يرصملا قوذلا ريبك دح ىلا لثمب

 نيش 400( ديرب ام بتكت نيح امئاد هتركف حضتت انفاص اهتهذ ناك يتلاو

 « نآرقلا اهدئارو « مالسالا اهنيعم سيلأ « يكبسلل ةفاقثلاو راكفألا نبأ

 يكبسلا رصع يف رسصم تسيلأ « ةقيقحلا لوقي امدنع يكبسلا ريضب اذامو

 اذهب 0 ا اا د رك ا
 ١ ه مه4ت ) رعاشلا يبنتملاو « ( ه ؟١2ت )رعاشلا مامت وب ا يفاقثلا دجملا

 ام ردقب ةيرصملا ةييلقالا ىلا يرعشلا هجوضن ةبسن نع ردصيال امهالكو
 اهءاملعوهللا اهسرح ةنانكلا ضرأ ىلع ترهدزا يتلا ةيفاقثلا ةضهنلا ىلا ريشب

 « ءوس لك نم

 باننا فىصو

 «هصوصنو هتارابع لالخ نم حارفألا سورعباتكل فصو مسرلواحتس

 نسم هب قحل امم هفاصناو « هبحاصل ةداهشلا ةباثمب فصولا اذه نوكب ىتح

 .٠ ,50نيثحابلا ةسارد يف « ماكحأ

 « هلوسر دمحم نأو « هللا الإ هلا ال نأ ةداهشو « ةلمسبلاب فلؤملا أدب

 ٠ ةهيحصو دمحم لآ ىلع ىلصيو « ةعافشلا بحاصو « ءاغلبلاو ءاحصملا مامإ

 . همّ دائسالاو ةغالبلا يف تارظن 6
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 لهأ ةحاصفلا ةمزأب تقلعتو : رهف نب بلاغ ينب يف دجم ةبار ةغالبللتقفخ ام )
 ٠ 0.( رهصو بست مهل امل ع رصم
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 صيخلت وه . اهعباوتو ةغالبلا يف باتك عفتأ نأ كلذ دعب ركذب مث
 اذه نع ربع ىتح : هل ًابحم : هب افوغشم لزي ملو . همجح رغص ىلع « حاتفملا

 هنأ عم « هيف بتك ام هضري ملف : نفلا اذه لوح فنص امب لاغتشالاب بحلا

 ٠ عبط نم هيلع اولبج ل نفلا اذهل مهمهف يف هدالب لهأ نم ضار

 لوألا نوللا . هرصع يف ةيغالبلا ةساردلا نم نينول ىلا كلذ دعب ريشيو

 مولعلا ىلإ مهمه اوفرص ) ذإ مهعبطب ةغالبلل مهمهف ف نيبرصملا دنع هفرع يذلا

 ريسفتو ثيدحلاو هقفلاو وحنلاو ةفللاك . نايبلا ملعل ةدام وأ ةجينت يه يتلا
 ٠» لكل نآرقلا

 يف ىلوطلا ديلا مهل ) تناك ذا قرشملا لهأ هب لثمت ام يناثلا نوللاو
 نلهأب دصقب يكبسلا نأكو (2٠١0 قطنملاو ةيلقعلا مولعلا اميسالو : مولعلا

 نيدلاناك ولو ) : لوقت هنأل ؛ تقولا كاذ ف سراف لهأ « ناربا لاجر قرشملا

 ءيمويو 6 9111( جاتنملا" منهتع حرش نأ ىلإ سراف نم ءلابجرهلانث ايرثلاب
 لوحتلاب نذآو ؛ لحرتلا ىلع عمزأ دق  ةغالبلا  ملعلا اذه نأ ىلإ فلؤملا
 ٠ حاتفملا بحاص ىكاكسلا ةافو دعب

 هليزن لومخلا ىأر ميركلا اذإو

 ٠ حارفالا سورعس © 11710١.

 . 1.م13 1 قبالا
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 لصو ام نأ ركذي مت . رايستلا اصع اهب ىثئاف رصم ىلا ملعلا اذه عزفو
 .هحورشو صيخلتلا  كاذنآ  قرشللا دالب نم ةيغالبلا ةكرتلا نم رصم ىلا

 . ةقيضلا رودملا اهضعبل حرشنتال ) : الئاق حورشلا كلت يف هبار صخليف
 ,ةققحم ةلأسم نع ركفلا دانز اهيف حدقني الو « ةقلغم اهدنع حتفنت الو

 ىلعحضاولاو لكسملا نوبوانتيو ةفلتخملا قرطلاب دحاولا ىنعملا اهيف نولوانتن
 رييغتب الإ ءمدقتملا مهنم رخآتملا فلاخي الو « هملأ دق مهلك دحاو بولسأ

 حضتا ام لاكشتساو « هريغ ىلع لكشأ ام لح ىلع هل دجب الو ؛ ةرابع

 ٠..(2530, ةذللا نم كاردتسالا نم قوذب نأ حمطب الو « ةراسخ

 نأ ىلا ةراشا نم هيف هانيأر ام « صنلا اذه لقنن نأ انل عفش يذلاو

 « اهجالعل هتفرعم مث « لئاسمو اياضق نم حورشلا هذه يف ام فرع دق يكبسلا

 هيف هّجو ام يفالتو : جالعلا راطا يف « ةيغاللا هدوهج زربت قلطنملا اذه نمو

 لوصفلا يف ةسارد نم مدقيس امو ؛ ةيغالبلا ةياغلا نع حورشلا كلت صقن ىلإ
 لب : مهرئاود وأ ٠ هريغ قئارط يف ًارئاد اكلف نوكي الأب هل دهشت ةمداقلا

 اهدنعفتقي وأ , اهيكحي نأ ريغ نم اهمكحيو ءاهمسرينأ ريغ نم مهاطخ مسرتي
 « نولوقي ام ىلع ديزيو ؛ نوهتني ثيح نم أدبي لب « اهلظ ودعب نأ ريغ نم
 كرت مك  رومسللا لوقلا فلاخي « هقبس نم ىلع ةدايزلا هذهب يكبسلاو
 وهو  حارفألا سورع يف بتك امب ةيضقلا هذه ضقنبو  قحالل قباسلا
 قباسلا نيب ةينامزلا ةرتفلا قحو « لقعلا مارتحا يف رعاشلا لوق لثمت اذهب

 : قحاللاو

 مغيض ىندأ ناكل لوقعلا الول
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 ةقثلا ملاعنا ةسمن يكبسلا روع دودتت انئاعوركلا ككل فيو دعو
 . ءايلعلا قلخ . ىضرلا قلخلا ىنعم : هكولسو هسفن يف شيعب نأ يغب يذلا
 ا ا لو
 باحصأ يأ  مهناف ب نيفنصملا نع هنم ءيش ردصب نأ تلحأو . خسانلا

 : لكئاقلا هللو : خسار ملعلا يف مدق بابرأ  حورشلا

 فرعت هنم ةهلز نقيتت ملو فنصم بيعي لجعتال ملعلا اخأ

 اوفحصو موقلوقنملا فآرحمكو هلقعب امالك يوارلا دسفأ مكف

 (7١١1فتصملاهدرب مل ءيشب ءاحو اريغم ىنعمل ىحضأ خساف مكو

 .حورشلا باحصأ لهجب مزجب مل يكبسلا نأ « قباسلا لوقلا نم ظالن

 خسانلا دب ىلع ةعبتلاو : ةباورلا ف دسفأ يذلا لقانلا ىلع موللا يغلب امنإو

 كلت: فيحصتلا باحصأ ىلع ريصقتلاو . ءالمالاو مسرلاب تلخآ يتلا

 حرش وهو . هباتك فيلات ىلع يكبسلا تعجش يتلا مفاودلا نم تناك رومألا
 ٠ صيخلتلل

 لمج بابسال فيلأتلا اذه يف رارمتسالا نم هبيهت يكبسلا ركذي مث
 ثحابلا وأ هيف غارلا فداصبال انامحأ  تقولا ”نأ عم داسحلا اهروحم

 يبأ ةيصو ىلإ ريشي انه يكبسلا ناكو . فيلاتلل احاتفتا وأ ثحبلا يف ارسب
 :يتاوت  انامحأ ًاماقوأ فيلاتلل نأ يف : ''”ةرعملا لهأل يرتحبلل مامت

 ةعانصلا نلهأ نيب « داسحلا ديك ىلا يكبسلا ضرع و(" فل يتاوتال نيباحأو

 .م 76 :١ حارفألا سورع ع ٠5

 ةعانص يف ريبحتلا ريوحت  يرصملا عبصالا يبا نبا : ةيصولا رظنا ©
 نوؤشلل ىلعالا سلجملا : (!. ص . نارقلا زاجعا نايبو رثنلاو رعشلا
 . فرش دمحم ىلفح . د قيقحت لاه +١58 . ةرهاقلاب ةبمالسالا

 ٠7 ةيجهنمو ةيراضح فقاوم ©« يكبسلا ةريس يف ىنعملا اذه ىلا انرشأ .
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 نم فقي مل يكبسلا نكلو ؛ رصع لك يف ىشفتي يذلا ضرملا كلذ « ةدحاولا

 ةئيسلا دري يذلا : ملسملا لجرلا فقوم لب ؛ تماشلا فقوم ضرملا اذه

 رود لشتي يكبسلا نأكو ء هيجوتلاو كولسلا يف اسرد نوكيل « ةنسحلاب
 .2104)( اهلك روهظلا نع رازوألا نم عضت ةبوت ) : هداسحلو هل بلطي ذا ةودقلا

 يف هددرت يف اببس مهلعجيو « نيدساحلاو داسحلا فقوم ف ليطي نأ دعب

 « هدسج ىلع ىلوتسا يذلا « هدلاو توم وهو « رخآ اببس ركذب 6 ةباتكلا

 سورع # هباتك فيلات نامز حجري نأ ميطتسي لوقلا اذهبو « هاوق ”دهف

 , 2350( م بهو ) ىقتلا هدلاو توم نمز نم ابيرق كلذ ناك ذإ « حارفألا

 «هلوصأوهقفلا يف هل فيناصتب هلاغشنا وهو « رخآ اببسىكبسلا فيضيو

 هقفلا يف هتافلؤؤم نم اوركذي مل هل اوسجرت نيذلا نأل « اهمتي ملو اهأدب هنأكو

 لبق امات اباتك فلي مل هنأ كلذك ودبيو « امهيف همامتإ ىلا ريشي ام هلوصأو

 ٠ حارفألا سورع همامتا

 ريغ ) « اهنم هل صانم الو « ةلتاق اماهس هل تناك ةمدقتملا بابسالا كلت

 اذهل تعضو ىتح ةبدمحملا ةبانعلا تدعسأو ةيهلالا فاطلالا تفعسأ دق هنا

 ٠ ن1( احرش باتكلا

 نأو « حوضولاب هفصو يذلا باتكلا اذه يكبسلا كلذ دعب فصي مث
 لب « هيف ىلجعلا ةرظنلا بحاص نم مكحلا اذه نوكيال ريصقت نم هيف ام
 تاراهمو «هلئاسوو «قيقحتلا يناعم هيدل رفاوتتو ءرظنلا ميدي يذلا « ثيرتملل

 باحصأ ةصاخ « نفلا اذه يف هقبس نمم هتدافا ىلإ ريشيو « هنونفو قيقدتلا

 .14 201١ 2 حارفالا سورعس 4

 . هباتك  لوالا لصفلا نم مدقت اميف اذه ىلا انرشأ ٠
 . 19/230315 جارفالا سورعس ٠
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 تبج ٠ المث تفذقو . اوفص تشرف , مهضايح ”تدرو ) : لوقي ذإ : حورشلا

 صنلا اذه . 20170( الفسو اولع حلصب ام اهنم تريختف مهراوغأو . مهداجنأ

 ءىكتنلب ؛ ميدقلا نع لصفتيال فيلأتلاف راكتبالاو ديدجلازأ يف امهف انيطعب
 ميدقلاىلع ءاكتالا يف ةيضقلا هذه حضوب لب « يدتقي هبو : عفتني هنمو ؛ هيلع

 ىنعم يطعت ةراشإلا هذه نأكو « حلصب ال ال فذقو ةيقنتو ريخت هبحصتسإ

 وهام هيفو . حلصي ام هيف ميدقلا نأ يف هاياضقب نيلغتشملاو ثارتلاب نيمتهملل
 ةسارد ةيلمعب موقي نأ مب ,دقلا ةساردل ضرعي نم ىلع يغبنبو ؛ كلذ ريغ ىلع

 مدقت ام كلذ ىلا افاضم ؛ حلصب الام يحنبو « حلصب ام اهدعب تبثيف « ةيلومش
 هدعاسبامو «لقعلا ةميقل ريدقتو ءهيلبيذلاو ميدقلا نيب نامزلل مارس نحف هركذ

 راكتبالا نأ يكبسلا نلعبو :رخآو صخش نيب فلتخت « ركفو ةفاقث نم

 يباتك يف ) : لوقي ذإ ؛ نيمدقتملا يأر مدهبال هرصع يف فيلأتلا يف عارتخالاو

 امنإو « نيمدقتملا دعاوقل ةفداه يأرلا ءيداب يف دقاعمو « ةعرتخم دعاوق اذه
 ,اك39( ةعرتنم مهمالك نم قيقحتلا و لمأتلا دنع يه

 ىنثأو هللا دمحف . فارتعالا نال سرخلاب يمرب ىوه نم هللاب ذوعب مث
 « هيلع هتممن همامتاو « ةباتكلا همامأ رينب حابص ىلإ هلصوأ يذلا هيلع

 ىوتحا دقو : 210( حاتفملا صيخلت حرش يف حارفألا سورعب ) هباتك مسو ذإ

 هركذ تابه نمو « اهيلإ قبسي مل ىتلا يكبسلا راكفأ تانب ىلع باتكلا اذه

 ٠ ةغالبلا لهأ نم « اهيلع دحأ رثعب مل يتلا

 ضايح درو هنأ يف ء هل قباس مالك عم ضراعتب ال انه يكبسلا مالكو

 قبسلا لب ؛ مهسوركب ةحاصفلا برشو « مهعبانم نم ةغالبلا عركف « نيمدقتملا

 ء ةيغالبلا اءاضقلل همهف يف هب يهاب يذلا روثعلاو « يكبسلا هارب يذلا

 .؟51331 1: قبالا ل١

 . 1١5351 :هفننااإ؟

 . ام: :هسفناا|*+
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 يف هددرت بابسأ نم نأ هباتك ةيادب يف فرتعي هنأل . قئاشلا هبولسأب اهضرعو
 نفلا اذه لوصاب يىكبسلا فرتعي اذهل , 667( ةاجزم ةعاضبلا ) نأ ةباتكلا

 نتلا هببرقت يف ناك هدهج لب «هريغ دوهجل ركتمال « هبولساب هل حراش هنأو

 هيلإ ضرعنس يذلا  نئيبلا هبولسأو « ةيبدألا هتقيرطب ةيبرعلا ةغالبلا بالط
 ها هللا ءاش نإ # ةمداقلا لوصفلا يف ةيغالبلا هدوهج نع انتاسارد لالخ نم

 ينا ) : هلوق هلمع يف ديدجلل يكبسلا لوق نم « هيلإ انبهذ ام ريشيو
 تسيل لمأتلا نم ضاق دنع لقنلاو لقعلا يتيكزتب هتلدعو ةركفلاب هتج رختسا

 ٠ لقعلا هيف مكحب لقنب « ديدجتلا نوكي كلذبو ع (223٠9 ةرتف هدنع

 لوضا ته لوصاألا دعاوقب « ةغالبلا ملع دعاوق هجزم « يكبسلا حرشيو

 يبلاط نيب اموسقم حرشلا اذه عفن لعجو ) « « اهبادآو ةيبرعلا ةغللاو  نيدلا

 نيدلا لوصأ ةلص انل حرش لوقلا اذهب يكبسلا نأكو 34 00 ةثالثلا مولعلا

 هيف مهف اذهو  اهدفاور نم مولعلا هذه ناو « ةيبرعلا ةغالبلاب ةيبرعلا ةغللاو

 ىبرعلا بدألا نع اهلصف مدع يف « ةغالبلا جهانم ديدجتل ةيلومشلاو ةدجلا

 ةغالبلا نا يف حرصي يكبسلا نأكو « اهلوصاو ةيمالسالا ةراضحلاو « هتغلو

 « ًايناث ةغللاو الوأ نآرقلا تمدخ اذا اهلهأ رظن يف ةيلاع حبصتو ىقرت ةيبرعلا

 بدألا يف « ديدحت جهانم » هباتك يف ىلوخلا نيمأ ذاتسالا هيلا ىهتنا ام اذهو

 : يتآلا يف لثمت, ذإ ؛ باتكلا يف همنص ام يكبسلا فيضيو

 ١ (3110هيف ةدراولا تايآلا بارعإ ل ,

  5هسفندس :6.١ .

 ١٠6 حارفالا سورعسع  20١15؟9/ .

  7قباسلا ١  51١؟ل .

 ١117 :همفن د 597:01 .
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 ,207ةيوبنلا ثدداحألا ظافلأ طبض  ؟

 , (130ةيعيبطلا وأ ةيضايرلا

 دلاتلاو فراطلا هملع نمو : ( يقتلا ) هدلاو نم دئاوفب هفاحتا - 4

 : (١1')هقفدتو

 .هلىلاعتدقلا نم بلطبو « '1"3!هدلاو نع نايبلا ملع هذخا كلذ دعب ركذبو

 يع ذا جان ناحل يتلا كيا زوالا ياحسللا رك كلؤندعي لالا

 قيقديكبسلاو « 23"( فينصت 2 ةئام نم ةهصالخو ٠٠.٠ فينصت ةئامثلث ) وحن

 تتو نم مالك ىلع ةققوروا + اميلع سنتي قو ذإ وداسلا هذه كمون

 قحتست رداصملا هذهو « ةغالبلا ملع يف افنصم نيسمخ نم رثكأ رصتخاو . اهيلع

 هدوهجو يكبسلا باتك يف اهريثاتو اهتاهاجتاو اهناولأ درفتل ةصصختم ةسارد
 ةحفص ىلع بتك اميف ةفسالفلاو ةقطانملا تاريثأت انل رهظت انه نمو : ةيغالبلا
 ٠ ةيفسلغلا فقاوملا كلمو ةيقطنملا تاتفللا هذهب ناعتسا ذإ . ةيغالبلا ةروصلا
 لوق كلذ يف مهليلدو ٠ 0"2يغالبلا ملعلا ديقعت يف ال ةيهقفلا لوصالا مهف يف

 . "9:03: هسفن 4

 . 5101 1: هسفنلد

 ٠ حارفالا سورعس 81١0١ 5؟1.

 ١ باتكلا ايانث يف ةددعتم هدلاو نم اهب مفتنا يتلا ةيغاللا نطاوملا .

 ا :١ حارفالا سورع ٠١؟؟

 همادختساو يكبسلا :ناونعبثااثلا لصفلا يف ةيضقلا هذه ىلا ض رعتنس - ١؟؟+

 . قطنملاو ةفلفلا
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 . دئاوفلاو ثحابملا نم ةحيرقلا هتداز ام رادقم ملعت نآتدرأ اذإو ) : يكبسلا

ملعت كتناف بتكلا هده مجارف
م دئاز اهيف كدنع ام بلاغ نأ 

 5 كلك

 هلوقمتخب مث ٠ هل هرمأ ضوفيو : ىلاعت هللب يكبسلا نيعتسي ماتخلا يفو

 ىلصو : نيملاظلا نم تنك ينا كناحبس تنأ الإهلإ ال ) : هلوقب هحرشةبادب لبق
 .٠ دلعللا ملسو هيحصو دمحم لآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا

 51١10١. 5 حارفالا سورعس "1

 . 7101 1 قباسلا_ ١6



 كالا | صفلا

 ةّيعالبلا هروصلا كفاور
 ١ ميركلا نآرقلا ةمدخو ةعبرشلا لوصا- .

 ؟  قطلملاو ةفسلفلا مادختسا .
 ٠ لازتعالا ةيضق -؟
 . فوصتلا ةيضق 1

 ٠ حرشلا يف يبدألا قوذلا  ه

 ٠ ةفالبلاب وحنلا ةلص - 1
 ٠ لاوقألا قيقحت

 ٠ هب دعو ام ذيفلنت - م

 مالا ل





 ةهبرسلا لوصأ
 ميركحلا نآرّلا ةّمدخَو

 : لوألا ٠ نيرمأل : مولعلا لضفأ هلعجيو : ةغالبلا ملعب يكبسلا لفتحب
 لوصألا ملع ىلا هتيدأتل : يناثلاو ٠ ينآرقلا زاجعالا هوجو كردن هب هنأل
 هقفلا لوصأ ىملع ) لخادت موهفم ىلا يكبسلا هجوي اذهلو '!ةيعرشلا
 تناك ةباحصلا نمز يف ءامدقلا دنع ةغالبلا نأ ىلا ريشبو : 2"( يناعملاو
 لمعت ريغ نم ينآرقلا زاجعالا هجوأ نع اوفشك اذلو . مهعئاط يف ةزوكرم
 ٠ ؟9ةيغالبلا تاحلطصملا ةفرعمل

 اذل ميركلا نآرقلا ءوض يف يعالب فقوم يآ ريسمتل يكبسلا سس رتحمب

 ىلاعت هللا مالكف ظفللا ىلا ةعجار ةغالبلا وأ ةحاصملا تناك اذا ) : لوقت

 كلذ ىلع لادلا ظفللا دارملا : تلق . اهمظعأ ىلع وتحم وهو . ظفلب سبل

 .ه. :150١ حارفالاسورع ا ١

 .ه 173501 5 قباسلا  ؟

 ىلا اهروطتو اهلوصا ةيدقن تاحلطصم ب ينادعسلا يلع هللا ريخ : رظنا ٠"

 قلاثولا زكرمب طوطخم  ربتسجام ةلاسر  ةرجهلل عباسلا نرقلا ةباهن
 ٠ ع خ ١6( مقر تحت ةرهاقلاب ىسش نيع ةعماجب ةيعماجلا لئاسرلل
 يقارعلا يملعلا عمجملا « ةيغالب تاحلطصم : بولطم دمحا .د : رظناو

 .م ١ؤا/ل5 |طا دادقب

 دالك



 تحضو ( لادلا ) ةملكب يكبسلا سارتحاف ؛ 4”( يناسفنلا ميدقلا مالكلا

 ٠ سبل ريغ نم ديريام

 ىلا ضرعي لب ؛ اهمسرو ةغالبلا دح حرشي نأ يف يكيسلا فتكي ملو
 دح نأ يف حاتفملا حارش ضعب مالك يف هيف عقو مهو ىلا هجوبو « اهبتارم

 5 مهولا اذهب دتعبالو «٠ هل ةناهنال وه لب ٠ كلذك سيلو . توافتبال زاحعالا

 نع هناصقنل ىلعأ سيل زاجعالا دح نم برقي ام نا ) : هلوقب مهيلع دري ذا
 رشبلا مالك نم بولسأ يأ ىريال مهفلا اذهب يكبسلاو « 2*”( زاجعالا دح

 انزاومو « هبيكرتو هسفنب ايلاع ناك ولو « ميركلا نآرقلا زاجعا دح ىلا ىقري
 نآرقلا ةبترم دكوي اذهب يكبسلاو : ميركلا نآرقلا زاجعا نع هناصقنب
 ٠ ينايبلا هزاجعا ززعيو « ةيبرعلا ةغالبلا ءوض يف ميركلا

 ةيغالبلا سيباقملا نأ وه ٠ يكبسلا اهيلع صرحب يتلا فقاوملا نم

 لالخ نم حرشت ملو : يبرعلا مالكلا ءوض يف تجلوع اذا ةحاصفلا ماكاو
 هارت لب ؛ اهنع ةباجالا ىسانت وأ لمشال هناف « ميركلا نآرقلا

 اذه نوكي دق ذا ؛ ةيلكلا فورح جراخم براقت ف ةحاصفلا نأ يف بيجي

 فورحلا اهيف ترركت يتلا تاملكلا ىلع مكح كلذلو « رحانتلل ايبس : براقتلا
 ءاحلا عامتجا ناف . رظ هيف ؛ لقث نم « هحدما : هلاق اميف ٠.٠ لقثلاب ةلئامتملا

 .(0(هحبسفليللانمو) ىلاعت هللا لاق ؛ ميركلا نآرقلا ف هدورول حيصف ءاهلاو

 : مامت يبأ تيب يف ع هحدمأ راركت نم انه لقثلا ءاج امناو

 2"”ىدحو هتمل هتملام اذاو ىعم ىرولاو هحدمأ هحدما ىتم ميرك

 ١١6:1١ .٠ : حارفالا سورع ا 1
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 ةروس يف يبيطلا هيف مقوام كلذكو . مدق ةلز ميرعلا نآرقلا يف مقت دق

 ٠ ماعنالا

 ام فنصملا ىلع درب دقو ) : لوقي ذا : ةيحانلا هذه يكبسلا لصاويو
 . ذوحتسا : لثم , حيصف هناف نآرقلا يف دروف « هلامعتسا رثكو : سايقلا فلاخ

 هنوك نع جرخت الف ليلدل لامعتسالا ةفلاخم تناك اذا امأ : يبيطخلا لاق

 . نالعفو ةلمفأ ىلع عمجينأ ريرس سايق نأ ديري . ررس يف ادك ؛ احيصف
 طرش كلذف ؛ عامسلا دورو ليلدلاب ىنع نا : تلق . نافغرو ةفغرأ : لثم

 ناو احيصف هريصب اليلد ىنع ناو . ةحاصفلا ال . يوفللا لامعتسالا زاوجل
 نآرقلا ىف هدورو الا ةحاصفلا ىلع ررس يف ليلد الف ؛ سايقلل افلاخم ناك
 اف متت ل كيح ةحاصفلاب لخش امنا ىايقلا ةقلاشم نأ لاقي نأ يح يغبيف

 (٠230 ميركلا نآرقلا

 : يتملك ٠ نيب هزييست دنع يكبسلا حرش يف لوصألا ءاملع رثأ ودبيو
 لقت ملو ب يناعملا ملع يأ دة هنا فرغت فنصملا لاق ذا « ملعيو فرعي

 رمالاب اقيسم الهج مزلتست ةفرعملا نأىلا يكبسلا كلذ عجريو . هب ملعب
 ةفرعملا ) : لاق ؛ كلذلو : لهجلا كلذ مزلتسيال ملعلاو « هتفرعم داري يذلا

 لاقيف « ملعلا نود المأتو اقيقدت يعدتست ةفرعملا ليقو « لمج مدقت يعدتست

 نأل ؛ 230( فرع لاقبالو هللا ملع لاقيو « هملع لاقبالو. هللا نالف فرع

 ل و 5 ا
 الا رم نم امو : مهقلخ وه لب ٠ هقلخ لاوحأ نع اًئيش لهجباال هنأ ملعب ىلاعت

 ٠ ةهيصخم وه
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 لواحيو « ميركلا نآرقلاب لصتي يغالب سايقم لك ىلا يكبسلا تفتليو
 ىلع ةيغالبلا سيياقملا ليزنت نمءىراقلا سمت ىلع لخدب مهو يأ يفنب نأ ايئاد
 : نا نم . ةلزتعملاو ركب يبا يضاقلا لوق كلذ نمو : ىلامت هللا مالك
 مزلتسي هنأ هيلع دروأف : بذكلاو قدصلا هلخدي يذلا مالكلا وه ربخلا )
 ربخ لك ناو . اقداص الا نوكبال ىلاعت هللا ربخو : ربخ لك يف امهعامتجا
 (077(ةغل هلوخد حص هناب يضاقلا هنع باجأو . بذكلاو قدصلا هيلع عمتجيال

 .اهف اهرسيأ يىكبسلا راتخب . موهفم لوح ءارآلا رثكت امدنعو

 نم يأرب ذخأبال قلطنملا اذه نمو : ميركلا نآرقلا ريسمت عم ًايدأ اهبرقأو

 هارتشانمل اوسلع دقلو ) ةبآلاو ( تيمر ذا تيمر امو ) ةبآلا ريسمت لوح «لوقب
  لهاجلا ةلزنم ءيشلاب ملاعلا ليزنت نوكب نأ : ( قالخ نم ةرخآلا يف هلام

 .239( مولعملا ةلزنم دوجوملا ) ليزنت . لوقل يكبسلا حاترب ىلوالا ةبآلا يف ذا

 امنا نوكت دقو ء ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عم باطخلا ةيناثلا ةبآلا فو

 نأل مهملع اضيأ وه ( هارتشا نمل ) يف هب ربخملا ناف « ةبآلا هذه نم مهملع ملع

 باطخلا ناكف ؛مهب قلعتي مالكلا ناك امل : لاقينأالا « ةلمجلا نع ةقلعم اوملع

 لعف امك ًايدأت لهاجلا ظفل بانتجا بجب ريخألا ليوأتلا اذه ىلعو مهعم
 ٠ عيدبلا ملع يف يكاكسلا

 امأ : ةدئاف مزالو : ةدئاف هيف نوكي دق . مالكلا نأ يف يكبسلا زرتحيو

 الو ةدمئافال  اسهنم ائيش لبقيال ىلاعت هللا عم دابعلا ) : نم مالكلا ناك اذا

 ٠ ( تانئاكلا عيمجب ملاع هنال  ةدئافلا مزال

 يأر ىلا ريش صيخلتلااذه يفو . ( ول ) يف ءارالا يكبسلا صخلب

 عانتما فرح ول نأ مهلوق ىلع ءاملعلا نم ريثك دروأ ) : لوقيف « نيبلوصألا

 ١س :هفنا :١9796 .

 . 5.0.211: ةهسقلاسا؟
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 هذه تلكشاو عنتمم ريغ اهيف ول باوج نأ نظ دق ةريسب مضاوم . عانتمال

 نييلوصألا نم يهاش ورسخلا ىلعو ةاحنلا نم 2'نيبولشلا ىلع عضاوملا
 . 2080( طبرلا درجمل ول نا ايعدا ىتح

 نآرقلا يف يوحنلا بيكرتلا رارسأ رب نأ ادهاج يكبسلا لواحبو
 ينرأ ) ةبآلا يف فذحلا ىرب ذا . ةيلاعلا هتناكمب قيلب اريسمت « ميركلا
 ٠ 0*20ويظعتلل انه لوعمملا كرت : نأ . كتاذ ىلا يأ ( كيلا رظنأ

 متلش ةهج يأ نم انلوق نأل . متلش ةهج يأ نم ىنعمب ( متئش ىنا مكنرح

 داجأل : ةينايبلا ةهجولا نم ميركلا نآرقلا ريسفت ىلا يغالبلا هدهج هجو
 : 21”سورعلا نم ميركلا نآرقلا يآ ضعب ريسمت يف كلذ نم رظا « دافأو

 ةايح ظفل نا ) : لوقب ذا ؛ عرشلا لهأ مكحب هترظ يكبسلا ديويو
 ىلا ( ةايح صاصقلا يف مكلو ) ةييركلا ةبآآلا يف روكذملا صاصقلا فرصت

 ؛ ةايحلل اببس سبل فرطلا يف صاصقلا ةيعورشم ناف . سفنلا يف صاصقلا
 , 2050( فرطلا كلذ ءاضقل لب

 لا ا ا ا

 :ةبسنلاءايب ب ينيبولشلاب فورعملا دمحم نب رمع ىلع وبا وه : نيبولشلا 1
 مجعم  يومحلا هللا دبع نب توقاي : رظنا ؛ سلدنالاب نصح نيبولشو
 - توريبرادو رداص راد ؛ 556. ص ( هينيبولش ) نيشلا فرح ى نادلبلا

 رهشأ خبراتو وحنلا ةاشن ب يواطنطلا دمحم : راظناو « م 5١هاإل ؛ توريب

 .م ١95595 ؟ لط ةرهاقلاب ةداملا ةعبطم + 1551 ص ةاحنلا
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 دا . ميركلا نآرقلا ٍِق يبدالا قوذلا شدخب ام لك يكبسلا بنجتي

 بسانتيال ةرابع عيرشتلا ) : لوقيف : ةيغالبلا ةيحانلا نم عيرشتلا ةملك يحنب
 ناكو . رهطملا عرنلاب قلعتب اميف هلامعتسا رهتشا دق عيرشتلا ناف « اهركذ
 . "؟:اهبانتجا قتئاللا

 مالكلا نمضب نا وهو : سابتقالا يف فنصملا لوق يكبسلا حضوبو
 ىلع مالسلاو ةالصلا لضفأ هلئاق ىلع « يوبنلا ثيدحلا وأ نآرقلا نم اًئيش

 وأ ميركلا نآرقلا يف همظت دجو امالك ركذي نأ هنيمضتب دارملاو « هنم هنأ

 حبقأ نم ) : ناكل نآرقلا هب ادارم ذخأ ولف ؛ نآرقلا ريغ هب ادارم ؛ ةنسلا

 : فلصملا لوق ىنعم اذهو «ء هنم هللاب ذوعن ١ يصاعملا ماظع نمو حيبقلا

 , 290( هنم هنا ىلعال

 نييدلا لوصأو ميركلا نآرقلا رثأ دكؤي يكبسلا نم ريسفتلا اًدهو
 ٠ ميركلا نآرقلا ةمدخ يف ةيبرعلا ةغالبلا لمجي ذا . هلمعو هسمتو هملع يف

 أ[

 قطنملاوهفسلتلا”ادختسا

 مدختسا دق « حارفألا سورع » هباتك يف يكبسلا نأ نيثحابلا نيب عاش

 دعسلا لثم . صيخلتلل حورشلا باحصأ اهمدختسا امك . قطنملاو ةفسلفلا

 ها 11١٠١ ةئس ىفوتملا ىبرغملا بوقعب نباو . هابو؟ ةنس ىفوتملا « ىنازاتفتلا

 1 6-06 1 ةطسفتا حا
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 ضومغ ىلا ىدأ امم : مهلبق نم حاتفملا بحاص اهمدختسا امك : مهريغو

 مهتلمش نيذلا نيب نم ناكو : ةحضاولا ةغالبلا سرد نع اهب داعتبالاو « ةرابعلا

 اوردص نيذلاو .٠ حارفألا سورع هباتك يف يكبسلا دمحأ : سياقملا هذه

 الا يكبسلا باتك اوأرق ام مهنأل ٠ كلذ ىف مهرذع مهل « مكحلا اذه نع

 را يس سيفا عورتا . صيخلتلا حورش نم اعوبطم

 : ا لا راسل

 د هسفن ىكبسلا لوق ىلع اودمتعا دق : نيثحابلا نأ كلذ ىلا فاضيو

 نوثحابلا دمتعبو . ةيقطنملاو ةيفسلفلا بتكلا : هباتك رداصم نم نإ ثيح

 عسمج رصع « يكبسلا دمحأ هيف أشن يذلا : يرجهلا ن نفافلا نرقلا نإ نع

 ٠ ريغلا جاتت ىلع أكنا

 . قطنملاو ةفسلفلا نأ ىلا نوسرادلا نامطا اهريغبو بابسألا هذهب
 جاتحت ىوعدلا هذه نكلو ٠ رصعلا كلذ يف يغالبلا سردلا روصق بابسأ نم
 هوجو ةدع نم رظ ىلا

: 

 تناك اهناو م قطنملاو ةفسلفلل هناءارقب يكبسلا حرص امدنع : الوأ

 ؛ةغالبلل هسرد يف امهتاحلطصم ممعب نأ كلذب ينعدال وهف ٠ هباتك رداصم نم

 : ةغالبلا بالط ىلا هبرقتو هباتك حيضوت يف هل ةنيعم سياقملا هذه لمج لب
 ب هقفلا لوصأ  لوصألا بالط نيب كرتشي : فلؤملا هفصو امك باتكلاو

 ةعيبط فرعي يذلاو . ةيبرعلا ةغالبلاو  اهبادآو ةيبرعلا ةغللا  ةيبرعلاو

 ةطخ مسرل#« ةيقطنملاو ةيفسلفلا ةساردلا ةسيق فرعي مولعلا نم ملع يأ لوصأ

 مكحلاو ؛ يفسلفلا رظنلا ىلا جاتحت « نيدلا لوصأف « هراكفأ بيترتو « هثحب

 .51:) :ةهسفنلد ع"
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 تايلك جهانم ىلا ةريسب ةرظو , اهراسم قيمعتو . اهتاتش مضل « يقطنملا

 نيب ةقيثولا ةلصلا ىلع مكحت نأ عيطتست  اثيدحو اميدق  نيدلا لوصأ

 نيدلا لوصأ ةيلك نأ بيرق نم ركذأو « قطنملاو ةفسلفلاو نيدلا لوصأ

 : ةيمالسالا ةفسلفلا ةيلك اهنا : نولوقي اهتذتاسأ بلغأ ناك « رهزالا ةعماج يف

 يف اوصصخت نسم مه . رهزالا ةعماج ريغ يف نيدلا لوصأ نوسردي نيذلاو
 سرد يذلا « يىهبلا دمحم روتكدلا ذاتسالا « لاثم برقأو « قطنملاو ةفسلفلا

 ٠ ةرهاقلا ةمماج ف ةيمالمالا ةفسلفلا

 .ءاهضومغ ةيقرشلا ةسردملا ىلع ىعن دق « يكبسلا نأ انيأر ديوي : ايناث
 نأ نظا الف  نييرصملا دنع ةغالبلا مهف ف قوذلاو عبطلاب لفتحاو « اهديقعتو

 فوك انبوب هسفنا يل ةافال نإ ريغ نم:::هرخ روصق ىلع اهو دق كسلا
 ٠ لوقن ام ديوت « هباتك بولسأ يف ةرظن نكلو « ًانظ اذه

 نماثلا نرقلا ف هدوجو درجمل ةمهتلاب ىكبسلا دخأآن نأ امأ : اثلاث

 تمكح دق حورشلا كلتو م صيخلتلا حورش عم هباتك مضل وأ يرجهلا

 . تبثناو ةيور ىلا جاتحب رمأ اذهف ةيقطنملاو ةيفسلفلا ةرظنلا اهباحصأ

 . مهنيب رمأل عويش وأ ء« ضومغ وأ فلخت نم « رصع لهأ ىلع جردنبام نأل
 ادعو مكحلا !دنع فلاخي نم يكف لبر ءرمملا ءانيآ ميج ىلع عقتسال

 نونملا نم نف يف « هنارقا ىلع زاتمب يذلا « يرقبعلا دوجوب ءاملعلا هامس ام

 حورش نم هريغ نود  حارفألا سورع  باتكلا اذهل مكح دق . يلوخلا

 ىئعالبلا انتخب رات يف . ةيبرعلا ةغالبلل اسرد نوكي نا هب باهأو « صيخلتلا

 قالغتساو : هضومغل ىلوخلا ذاتسألا نم ريدقتلا اذه نظأ امو . رصاعملا

 .هناظم

 دق . يكبسلا نيدلا ءاهب نأ انل ىدبتي يكبسلا تيبلا خيرات نم : اعبار

 -م.ءا



 ثالث ةنس نابعش يف ماشلا يف هيخأ نع ءاضقلا يلوو « ءاضقو ملع تبب يف أشن

 : ةيئاضقلا فقاوملا هذه لثم : ركسعلا ءاضق ىلو مث : ةلامعبسو نيتسو

 ةفسلفلاب يكبسلا ءاهبلا متها اذل : يقطنم ريرقتو « يفسلف رظن ىلا جاتحن

 هب قطني ام ليصأتو : هاوعدو هججح ميظنتو ؛ هاباضق بيترتل : قطنملاو

 ٠ ماكحأ نم هب يلدب امو بطخ نم
 لثمتت « حارفألا سورع» يف يكبسلا ةسارد نم ءزج دجو ول : اسماخ

 يقوش روتكدلا كلذل لثم امك + قطنملاب مامتهالاو . ةيفسلفلا ةحسملا هيف
 يربخلا دانسالا باب يف ةروص ةرشع عبسو ةئال يكبسلا جارختسا يف فيض
 لجرلا ةسارد عيسج ىلع مكحلا بحسني نا ينعبال اذهف

 هده تناكو قطنملاو ةفسلفلاب همامتها يكبسلا ركذ اذا : اسداس

 هنم لبقن نأ نم لقأ الف : يكبسلا اهب رخافب يتلا رومألا نم تامامتهالا

 . فلؤملا دنع « دراوملا ددعتو « ةفاقثلا عونتل انمهف ءوض يف « رخافتلا اذه

 دعاست ةيناسنا اياضقب مهماملاب كورعش نأيف . باتتكلا نيب فولأم ءيش اذهو

 باجلاب ةيبرعلا ةغللا سراد مامتها ينعبالو « نوبتكتام حيضوت ىلع

 يف ةفلفلا همادختسا يف ةغالبلا ثحاب الو : عامتجا ملاع هنا « اهنم يعامتجالا

 جضانلابلاطلا دنع نوكي . يفسلفلا هاجتالا لب : فوسليف هنأ . هاباضق ريطات
 يذلا عوضوملل شروشت وأ « طلخ نود : اهدودح زارباو « هتسارد حيضوتل

 قطنملا ماحقاو : ةفسلفلا ررض نع لفغ دق ىكبسلا نا نظأ الو « هجلاعب
 : ضومغلا كلذ ىلع حورشلا باحصأ مولب هلعج امم « ةيغالبلا ثحابملا ىلع

 ا

 ىتح ؛ هباتك نم صوصنلا ضعب يحوتسن هيلا انبهذام ريرقتلو :
 1 ا لا

 . ©( ةبترو اظفل رخأتملا ىلع ريسضلا عوجر نع هثيدح ءانثأ ف تلق
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 دنع ينيوزقلا مالك نم هفقوم يف يكبسلا ىدل قطنملا ءاملع رثآ رهظو
 مالكلا بيكارت صاوخ عبنت : يعو حاتفملا يف يكاكسلا ةرابع ذخأ نع هلودع
 بيكارتلاب دارأ نا ) : لوقيف ء؛هريغوناسحتسالا نم اهب لصتب امو « ةدافالا يف
 ىتح ىناعملا دح فرعنال اناف ء رودلا ءاج دقف : ءاغلبلا بيكارت دحلا اذه يف

 اذاو « ةغالبلا فرعن ىتح ءاغلبلا بيكارت فرعنالو : ءاغلبلا بيكارت دح فرعن

 نكي مل ناو اهقح بيكارتلا ةيفوت هب فرعن دح ىلا انلصو دقف « ةغالبلا انملع

 عملو بايسالا نيب بيترتلا اذه ىلا رظا « 240( ديفم ريغ دحلاف اهدارأ

 اميف ارثأ قطنملل نأب يكبسلا حرصبو « قحالو قباس نيب ةلصلا دقع فيكو

 ةيداملا ةلعلاب اما : اهادحاب ءيشلا فرعيو . ءيشلا ةفرعم للع ركذي امدنع لوقت

 ةلثمأ برضيو : ةيئاغلا ةلعلاب وأ : ةيلعافلا ةلعلاب وأ ء ةيروصلا ةلعلاب وأ
 تدرو امك ةلثمألا عم للعلا هذه ضرع يف ذخابال يكبسلا نكلو : للملا هذهل

 يذلا ضرغلل ةمدخ مهتاراهمو ةقطانملا جهنم مدختسي لب « ةقطانملا دنع

 نأل  عبرالا ىلع لمتسشم يناعملل يكاكسلا دحو ) : لوقي ذا ء هب هسفت لغش

 مالكلا بيكارت صاوخو فراعملا ينعأ ةيلعافلا ىلا ةراشا ةفرعملا وهو عبتتلا

 ىلا ةراشا ررحتيلو ةيروصلا ىلا ةراشا ةدافالا يفو « ةبداملا ىلا ةراشا

 قرط يف دحاولا ىنعملا داربا ةفرعم ناب : نايبلا ملع فيرعت هريظو « ةيئاغلا
 لصوتي نهذلا يف ةلصاح رومأ بيكرت هناب ريظنلا دح هريظو « ةفلتخم
 ١ . 290( الصاح سيل ام ليصحت ىلا اهب

 هقوذب هجزمو . قطنملا ملع للعل مادختسالا اذه دنع يكبسلا فقنالو

 لب : هتسارد يف اهتاذل ةدوصقملا تسيل قطنملا للع نأ ىلع حلب لب : يبدألا

 نا كشالو ) : لوقي ذا : هتركف حيضوت ىلع نيمب امبو « اهب هعافتتا ردقب
 ةيئاغلا ةلعلاب امأو ٠ تايتاذلاب فيرعت هنال : حضاو ةيداملا ةلعلاب فيرعتلا

 .اهؤ 2:١ :هسفند ؟؟
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 ةباغلا كلتو لعافلا كلذ نا ضرف اذا الا نكس فيكف « ةيروصلاو ةيلعافلاو

 افرعت كلذ نوكيف : دودحملا ريغب ةدوجوم ريغ ةمزال ةصخ ةروصلا كلتو

 + هيلا دنسملاو دنسملا يف ىيكبسلا لاعتسا قطنملا رثأ نمو . 2"( ايسسر
 يفرط نا امك : ةقطانملا دنع ةلمجلا افرط اهو . لومحملاو عوضوملا حالطصا
 ٠ ربخلاو ادتمملا . نييوحنلا دنعو : هيلا دنسملاو دنسملا نييغالبلا دنع ةلمجلا

 اذهب هناكو : ةقطانملا ةلثمأب هحرش يكبسلا لقشر مل . كاذو اذه عمو

 هباتك نسضيس هنأ ذا . '''”هحرش ةمدقم يف هب دعو ام رسفي يقيبطتلا عينصلا

 ضرعلا دنع ءرم ام ةيقطنملا نطاوملا هذه نمو : ةيقطنملا دعاوقلا نم ائيش

 ٠ ؟؟90همزالو ريخلا ىلا

 ىنعم يكبسلا حرسشب . دنسملا نع هيلا دنسملا نيب لصفلا ثيدح يفو
 ام وأ ربخلاو أدتبملا نيب عقاو ريسض ةروص وه لصفلاو ) : لوقيف : لصفلا

 ةماعد هيمس مهضعب و ٠ ادانع نويفوكلا همس يذلا وهو . كلذك امهلصأ

 هيلا انرشأ اس انركذي اذهو . 5"2)( ةطبار نويقطنملاو الصف نوبرصبلاو

 ةيسنلابلومحملاو عوضوملا يف ةقلطانملا تاحالطصال يكبلا لامعتسا نم انآ

 نييفوكلا نم نييوحنلا دنع ربخلاو أدتبملا ىلا راشأ دق صنلا اذه يفو : ةلمجلل

 ادامع ىسستا»م ىهو . نيبقطنملا دنع ةطبارلا ىنعم ىلا راشأو . نييرصبلاو

 دنع يع امك : ةطبارلا ماكحأ يف لصف مل هنكلو : نييوحنلا دنع الصف وأ
 ٠ هتركف هب ولجيل احالطصا اهمدختسي لب « ةقطانملا

 : لوقي ذا : يأل ةقطاملاو نيينايبلا لامعتسا نيب يكبسلا قرفيو
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 يأ يف نيكراشتملا نع اهب لأسي ايأ نأ يضتقب انه نينايبلا قالطا نا ملعاو )
 سنجلا نع لاؤسلا اولعج مهناف : نييقطنملا مالكل فلاخم وهو : ناك ءيش

 لاقب الأ يضتقب وهو . وه ءيش يأ لصفلا نع لاؤسلاو وهام عونلاو

 م عونلا وأ سنجلا نع لاؤسلا ديريو « ديز ءيش يأ

 ةزراب ةفص مهحورش نود ةقطانملا تاحالطصال يكبسلا مادختساو

 فيكلا ةلوقم نم معأ مكلا ةلوقم نا : نويقطنملا لاق ) : لوقي ذا « بتك اميف

 فيكن هنع لوؤسملا نم معأ مكب هنع لوؤسملا نوكي نأ هنم مزليو « ادوجو

 ىلع هلوا ديرت نوكال فيك مكلا نا كشال : تلق هجو نم وأ « اقلطم اما

 هعضوم لحي نا حلصيال مك لفل نكلو : فيك وهو مك وه صوصخم هجو
 ظفللا هل لمعتسيال ظفل هل لمعتسي هجو ىلع دجويدق صخألاو فيك ظفل
 2 عقل ككل يم ير م يعم

 ركذ يكبسلا نأ ظحالت كنكلو « مهتاميسقت نيب تهتل : صخالاو معالاو

 ءةقنرطلاهذه ريغب نوكنال ؛ « يغالب فقوم نع هثيدح انانث يف اركذ حالطصالا

 :ةقطانملا يأر ىلع موزلملاومزاللا نيب ةلالدلاةساردوقعب يكبسلا سحبو
 ذا : ةيانكلاو ةراعتسالاو هيبشتلا نع ثدحتي يذلا نايبلا ملع ددصب اننال

 موزللا نا ملعاو ٠.. يلقعلا موزللا نوربتعي امناف « نويقطنملا امأ ) : لوقي

 ةيانكلاو ةراعتسالا يف كلذ ىلا مهجايتحال نيينايبلا حالطصا وه يفرعلا

 ىلع مزاللا دوجوب لالدتسالا نأ ) : يكبسلا ىري اذهلو « 2"( هيبشتلاو

 ةايحلا دوجوب لالدتسالا نكمبالو . ملعلل ةمزال ةايحلا نأل « لطاب موزلملا

 : يداملا مزاللا دارملا نأ هباوجو : رظن فنصملا هلاق اميفو « ملعلا دوجو ىلع

 نا : فنصملا لاق : ةهبشلا هذهلو فرعملا ىنعمب هب لالدتسالا نم عنامالو
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 يكبسلا نأ ظحالن اذهب . 0( مزاللا ىلا موزللا نم ةيانكلا يف لاقتنالا

 ٠ نينايبلا دنع يداملا مزاللا يفو . ةقطانملا دنع مزاللا مهف يف قرعب

 ىلع اهماحقا ريغ نم ءامكحلاو نيسلكتملا تاحالطصاب يكبسلا نيعتسيو
 لوصح نيبلكتملا دنع يه ةكرحلاو ) : لوقيف . اهناكم نبأ فرعيو . هلمع
 ةوقلا نم جورخلا ءامكحلا دنعو رخآ زيح ف ناك نا دعب زيح يف رهوجلا
 لقتثلاو ةسوبيلاو ةبوطرلا ركذب مث .... 0( جيردتلا ىلع لعفلا ىلا

 تاشقانم دودحلا هذه ٍيفو ) : لوقب 0 ريغو . ءاكذلاو

 نيب اهلحم ىلا ريش يكبسلا نأكو : 0( اهلحم ملعلا اذه سيل ثحابمو
 ٠ قطنملاو مالكلا يلع

 نطاوم يف « هتباتك يف يكبسلا اهلمعتسا يتلا ةيقطنملا تاحالطصالا نمو

 5 (297قابطلا ف لباقتلا ىنعمل ض رع امدنع « صخالاو معالا « ةقرمتم

 يكبسلا ناك ىدم يأ ىلا ثحابلا ملطيل : اهانلقن يتلا ةلثمالا هذهو

 حمالملا هذه اوممع نيذلا ىلع در كلذ فو . قطنملاوةفسلفلاب هتتاعتسا مهب

 اباضقلا هذه مدختسي مل يكبسلا نأ ىلا حيضوت ريغ نم : هتباتك عيسج ىلع
 هثدح دنع لوقي ذا . كلذ يف حيرص همالكو . ةقطانملا دنع ةدرحم تناك امك

 لوصأاب هبشأ هنا ركذو رخآ اهجو فنصملا ركذ دقو ) : ةلمجلا ةيسسا ىلع

 :فقوملااذهل احيضوتو ٠ 250(هنم باتكلا اذه ريهطت تدصق دقو . ةفسالفلا

 يكبسلا مادختسا نع ءيش هيفو  عبارلا لصفلا اذه انباتك نم رظا

 ٠ قطنملاو ةفسلفلل
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 لارتعالا هّنضف

 :ةيلكسشلاةيحانلا نم هناف :ىكبسلا ةيصخش يفلازتعالل رثأ كانه ناك اذا

 .ةيركف ةظقب يف هبحاص لعجي يذلا مظنملا يلقعلا ريكفتلا رثأت يكبسلا نأ يأ
 رثات نأ ابيرغ سيلو : ةلزتعملا ىلع ادر اهلاوحأ بلغأ يف تناك ةظقبلا هذهو
 مهرومأو : 0 مهن دابمل راصنتالا نود ةلزتعملا ةينالقعب يغالبلا هجهنم يف يكبسلا

 دحلا وحمب . ه ++ ةنس ىفوتملا يولعلا ابطابط نبا هلبق ناك ذا « ةعدتملا

 (80(ةلزتعملاب اقيثو الصو هلصتةصلاخلا هتينالقعناف) اذهلو رعشلا نيب لصافلا

 نأ نظأ امو : رعسشلا رابع هباتك ف يدقنلا هجهنم يف تروظ ةينالقعلا هذهو

 ٠ ابطابط نبا همدق امع دهجلا يف لقت هباتك يف يكبسلا اهضرع يتلا تاميسقتلا
 ذخالا ريغ نم ةلزتعملا ةينالقع رثأت يكبسلا نأ نم هيلا ليمن ام ديؤيو

 ءارا روصت امو : يكبسلا حرش لالخ نم ةلثمالا نم هقوسنام : مهئاراب

 ٠ هتفاقثو يكبسلا ةديقع عم لثامتتال يتلا ةلزتعملا

 عاب لاو هديل مالا اقبالا دالي ىلا هوك لطلاب لسلاح

 ةنسلا قبسي) لقعلا لعجب ذا : يلزتعملا يرشخمزلا لعف امك . سايقلاو

 ةنامالا راد : ١9١ ص . برعلا دنع يبدالا دقنلا خيرات سابع ناسحا د

 .ماكالا « ١ لف ؛ ةلاسرلا ةيسسؤمو
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 لك ليصفتو ) ةبآلا يف لوقي . 90( عسسلا قبسي ماد ام سايقلاو عامجالاو
 عامجالاو ةنسلا هيلا دنتست يذلا نوناقلا هنال نيدلا هيلا جاتحب ( ءيش

 تقرتفا ) : ةلزتعملا نال ةلزتعملا بكر ف يرحب يكبسلا نا دقتعا الو
 يف ارثآ دجنالو « 240( اهرئاس رفكت اهنم ةقرف لك « ةقرف نيرشع اهنيب اسيف
 نع اهيفت : اهنمو « ةلزتعملا قرف عمجت يتلا ةعدتبملا رومالل يكبسلا ةباتك
 مل ىلاعت هللا نا : مهلوقب كلذ ىلع اودازو . 1*2” ةيلزالا هتافص لجو زع هللا

 : ىلاعت هيلع ىنسحلا هللا ءامسا راكتاو « ةفصالو مسا لزألا يف هل نك

 ٠ مهج ىوس نيملسملا قرف نيب كلذ ركشب نم دجوبال نكل « ارفك نوكي
 ٠ يكبسلا ةديقع يف مهجل رثآ الو

 ركتأوأ ةفسالفلا ةدحالم طلاخ هنأ يف يكبسلا ةايح ف ربخ ىلع عقن مل

 . ماظنلاب فورعملا رايس نب ميهاربا لمف امك هسظ يف نآرقلا زاجعا

 لوقك يكبسلللوق ىلع رثعن ملو , 2!؟”ةيماظنلاب تفرع ةلزتعملا نم ةقرف هنعبتو

 249 ةلزتعملابهار هل لاقي ناكو : رادرملا ىس وم يبأب ف و رعم ا حيبص نب ىسيع

 نورداق سانلا نإ ) : ىسيعلاق ذا ؛ةيرادرملابتفرع ةلزتعملانم ةقرف هتعبتا يتلا

 نايبو نآرعلا ريسفت يف يرشخمزلا جهنم  ينيوجلا ىفطصم .د

 نب دومحم ١ رفناو . ؟ الط رصمب فراعملا راد ةعبطم « 16 ص ؛« هزاجعا

 هوجو يف ليواقالا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا  يرشخمزلا رمع
 رصفب ةدالواو ىبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم : 5648 : ؟ : ليواتلا

 .م 1955 ةريخآألا ةعبطلا

 راطملا تزع رشانلا « 57 ص ٠ قرفلا نيب قرفلا  يدادغبلا رهاقلا دبع  ؛.
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 اذه يفو ماظنلا هلاق امك هنم حصفأ وه امبو نآرقلا اذه لثمب اوتأب نأ ىلع

 اوتأي نأ ىلع نجلاو سنالا تعمتجا نئل لق » : لجوزعمللا لوقل « امهنم دانع

 ( مه ءارسالا ) « اريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب

 انضرع دق نحنو « ماظنلا هلبق نمو ىسيع هاعدا يذلا اذهل اهجو ىرنال

 ملعي يكبسلاو ٠ مب ركلا نآرقلل هتمدخو « يكبسلا ةباتك يف نيدلا لوصأ رثأل

 ةلزنم نود ةيلقعلا ةردقلا فوقوو « ىلاعت هللا 0 روصق « ًاديج

 اذهو : هللا ريغ هملعي الام رومالا نم هيف نال « يناعمو قئاق نم نآرقلا يفام

 «ةلزتعملا دنع ةيلقعلا ةدعاقلا هذهتمرخنا دقو « ةلزتعملا 0
 .ةيهلالا ةردقلا نم يآلا ضعب مامأ اروهبم انايحأ يرشخمزلا فقي ناك ذا

 ٠ 0( لءاضتو هلقع رصاقت )

 يتلا اهسمت يه « ةغالبلا ةمدخل ةلزتعملا تعفد يتلا سيياقملا انل رهظ الو
 يكبسلا فيلأت ببس انمدق دق انكو « ةيغالبلا هتسارد ىلا يكبسلا تعفد

 ٠ يغالبلا مهجهنم فيلأت ىلا ةلزتعملا عفدب امع فلتخي ذا « مدقت اميف هباتكل

 « ةيدقنلاو ةيغالبلا سياقملا ةنابتسال ةلزتعملا تعفد يتلا مفاودلا نآلا ركذنلو

 ٠ ةياغلاو فدهلا يف يكبسلاو ةلزتعملا نيب ريبكلا قرفلا فرعن اهب ذإ

 لدحلا ةياغعانقالاو « عانقالا نم ماه رصنع ةغالبلانأ ) ةلزتعملا تدقتعا

 ويئءاطسفس ناك امك ةغالب ( يملعم ) ةلزتعملا ءاملع ضعب ناك اذهلو ؛ يمالكلا

 نأ اهب مهرثأتو ةيبنجالا تافاقثلل اهتسارد مغر ةلزتعملا تمعزو ٠٠.6 نانون

 , 2400( اهل ءاعوو ىربكلا ةفرعملا رداصم نم ردصم ىبرعلا رعشلا
 ذإ . هئارآو هنومضم يف ىكبسلا ىلع قبطنبال ىلزتعملا ىلع قبطني امو

 ىف طايخلا نيسحلا وبا هدروأ ام هيلع قبطنا اذا الا ايلزتعم نوكيال ىلزتعملا
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 عمجبىتح لازتعالا مسامهنم دحأ قحتسي سيلو ) : لوقي ذا ؛ راصتنالا هباتك

 نيب ةلزنملاو ديعولاو دعولاو لدعلاو ديحوتلا : ةسمخلا لوصالاب لوقلا
 لاصخلا هذه هيف تلمك اذاف : ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالاو نيتلزنملا

 ٠ ( يلزتعم وهف

 عم اهتتزاومو ةسمخلا لوصالا هذه ىلع يرشخمزلا جهنمل سراد قلعيو

 لصألا اذهب اعيمجزنوملسملا دقتعا : ؟2)ديحوتلانع) : لوقيف .ةنسلا ل هأ ءارآ

 «( ءيش هلثمك سيل ) هللاف ء دح ىصقأ هتفسلفو هليلحت ىف اوغلب ةلزتعملا نكلو

 ةلزتعملا نكلو . هللا لدمب نودقتعب اعيمج نوملسملا : لدعلا نع مم
 « ةباغ ىلا قلخلاب ريس هللا نأ : اهنم لئاسم هلوح اوراثأو همهف يف اوقمعت

 هدارأ ام اذهو « ريخلا ىه ايندلا ةبقاعف ٠.٠ هقلخل نوكيام ريخ ديرب هللا نأو

 ريسفت رودب كلذ لوح رافكلا فيرحت جئاتت نمف ةرخآلا يف رشلا امأو . هقل
 : ةيآلل يلزتعملا يرشخمزلا

 ةبقاع هل نوكت نمو « هدنع نم ىدهلاب ءاج نمب ملعأ يبر ىسوم لافو ٠

 ؟ا صصقلا « نولاظلا حلفبال هنا رادلا

 ىلع ينبني ممهلوقو « ةلصلا اقيثو طابترالا اديدش نيلصالا نيذه ناف

 ضرما رئاس ملاعلا نا مهلوق ىلعو « يهلالا لدعلل مهروصتو ناميالل مهروصت
 نع يهنلاو فورعملاب رمالا وهو صاخلا لصالل ةبسنلابو « هقيقحت ىلا يهرب
 . 2!( هادم يف نوفلتخم مهنكلو . هيف نوقفتم اعيمج نوملسملاف ب ركتملا

 اهل ؛ نوملسملا اهب دقتعبو « يلزتعملا اهب نمي يتلا ةماعلا لوصالا هذه

 ىلع هادرو . هباتك يف اهل يكبسلا مادختسا ىلا رظننلو . مهلامعأ يف اهراثآ

 . 1١5 ص : يرشخمزلا جهنم : ينيوجلا .د 5
 . 37717 نص : قباسلا ب 17

 مك



 .ةيلازتعالا مهئارآل ةمدخ لوصألا هذه مهفت ةلزتعملا ذإ : اهل مهمهف يف ةلزتعملا

 . هيلإ انبهذ مل ليلد دسحلل همهف يف يرشخمزلا ىلع يكبسلا "در يفو
 سانلا نم ريثك ه-هوتي يذلا قارغتسالا نا يرشخمزلا لوق اماف ) : لوقي ذإ
 . مهل ةقولخم دابعلا لاعفأ نوري مهنأل « لازتعا ةعزن اهنإ ليقف « مهو دمحلا يف

 لوقلا اذه لئاق ناكو « اريبك اولع نولوقي اع هللا ىلاعت اهيلع نودمحب مهناو

 هقا ىلص هلوقو : ( هللا نمف همعن نم مكب امو ) ىلاعت هلوق « هعمس قرطب مل

 كدحو كنبق ةيمن نم يب حبصأ ام مهللا ؛ حابصلا دنع ملسو هيلع

 , 2140( كل كيرشال

 . داعلا لاعفأ قلخ ةيضق يف لازتعالا لهأ ىلع يكبسلا "در عمو

 هلوسر ثيدحو : ىلاعت هللا لوقب هدضعب لب « ليلد ريغ نم هبأرب برضبال
 لالسخ نم تناك ةلزتعملا ىلع يكبسلا در ةصرفو « ميركلا

 هذصهو .٠ يرثخمزلا وهو . مهدحأ لوق ايانث نمو : ةيغالب ةيضقل مهمهف
 ذخألا نود ةلزتعملا نم اهب عفتنا يتلا هتينالقع راثآ نم تناك انمدق امل ةظقيلا

 ءوس انيبم اعفادم هلخد الا مهئارآ درل الاجم دجب ناك ام كلذلو « ءارآب

 نع ثيدحلا دنع يرشخمزلا ىلع هدر كلذ نمو ء مهرظ روصقو مهمهف

 مدعو . رارقتسالاو توبثلا كلذ هدافأو . امسا هئيج»و دنسملا لاوحأ

 حرصب لازيال هنا يف يرشخمزلا عنصي اذام يرعش تيل ) : لوقي ذإ « ددجتلا

 توب « توبثلاب دارملا نا كشالو ت رارقتسالاو توبثلا ىلع مسالا ةلالدب

 ىلاعتو هناحيس هللا ءاسسأ نا : لوقب مث « مسالا هنم قتشي يذلا ردصملا

 ٠ عيمسو ميلع : وحن يف . هدنع توبث يأف : اهلصأ قدص مزلتستال تاقتشم

 ه ةينايبلا دعاوقلا لمعتسي لازيال هنكلو « عمسلاو ملعلا لهأ ركن ناك اذإ

 . 9961503 5 حارفالا سورع م



 مدقت يف ثحبلا يف هثحب مدقت امك اهنع لدعيف ةبلازتعالا ةعدبلل هيلع ظعت ملام
 .2150(هيلا دنملا

 سصخشويف ةلزتعملا ءارآ ىلع درلا لثمت دق . يكبسلا نأ مدقن امم حضتن

 . ميركلا نآرقلا راطا يف ةيبرعلا ةغالبلا يف ثحبب يكبسلا نأل . يرسخمزلا
 ٠ ةلزتعملا نم ميركلا نآرقلا يف ةينايبلا ةيحانلل ضرع نماوربا يرضغمألاو

-8- 

 فؤَسلا هيِضَق

 يكبسلا فيلأت يف أرثأ اهتاحالطصاو ةيفوصلل نا ؟**”باتكلا ضعب نظ
 . تاراشالاو فاطلالا ىلإ هادرم ةيبرعلا ةغالبلل همهف نأو : حارفألا سورعل
 يكبسلا دنحأ بولسأل ليوط ءاصقتسا دعب اننكلو . ةيفوصلا اهسرامت يتلا

 مدع ةنسلا لهأ نع بنك اميف فلتخي هدجن مل « سورعلا » هباتك يف

 مث : الوأ ميركلا نآرقلا ةمدخ اهلاجم نأ نوري ذإ : ةيبرعلا ةغالبلا نوسردب
 ٠ اناث اهبادآو ةيبرعلا ةغللا لاج ىلع فوقولا

 اودستعا دق . ىكبسلا فيلات يف ةيفوصلا رثأ ىلإ اوراشأ نيذلا نأكو

 تيبل ةرواحملاو جحلا ريثك ناك هنأ يف « هتايح تادجرن يف درو ام ضعب ىلع

 هده ىلع داتعالا نأ ظحالنس قيقحتلا دنعو . داروألا ةءارقو مارحلا هقلا

 : ةيتآآلا بابسألاب كلذ نيحصوم . فاو ريغ ةرابعلا

 . )552: قبادلا_ ة

 .ةيندرالاةعماحلا ىف سردملا . مح رلا دبع ترصت روتكدلا اهيدص يهتم كن قي

 -دأا د



 ناتكل هفيلأتو . هتايح تايرخأ يف ةكميف ىكبسلا دمحأ رواج : الوأ
 امدنع يأ ؛ هاه: ةنس ىفوتملا يقتلا هدلاو ةافو نم ابيرق ناك « سورعلا
 هللا تيبل هترواجم امأ : اماع نيثالثلاو ةعبسلا براقي يكبسلا ءاهبلا رمع ناك
 .اه يع ةنس تناك هتافو نأ ملعن نحنو . هرسع تابرخأ يف ناك دقف مارحلا

 رخآ يف ناسنا ىلع بيرغب سيلو « اماع نيسسخو ةتس براقيام هرع ناك يأ
 + لابلا نع بيغي الو . ميركلا لوسرلل ةرايز يف وهو  داروألا أرقي نأ همانأ

 ثوحبلا نسض مسهتاءارقو مهتسارد ”لج تناك اورواج نيذلا رثكأ نأ

 ميركلا نآرقلا ةمدخب ةلصتم تناك اهريغ ىلا تعزوت اذإو ؛ ةيمالسالا
 ٠ كلذ ىلع لاثم ريخ يرشخمزلا ةايح يف انلو . ةيوبنلا ةنسلا وأ

 منت يتلا « ينازاتفتلا تاقبطو « يرعشألا تاقبط يف انثحب : ايناث
 ًاركذ الإ ءاركذ يكبسلا دحأل دجن ملف : ©*7مهرابخأو اهلاجرو ةيفوصلاب
 انفل وم امأ . رشاعلا نرقلا يف اوشاع نيذلا نم وهو . 227ىكبسلا رداقلا دبعل

 . ( ه ابابج الإ ) يرجهلا نماثلا نرقلا يف شاع دقف

 وأ ًاميدق ؛ يكبسلل اومجرت نيذلا دنع هفوصت ربخ ىلع مقن مل : اثلاث

 ٠ ثيدحلا ةبادب يف هيلا انرشأ دقو

 ةسبتكم 2 ٠ ةيفوصلا تاقبط : نيسحلا نب دمحم نمحرلا دبع : رظنا ه١

 : هسفن باتكلاو . هبرش نيدلا رون قيقحت + م 1175 ةرهاقلاب يجناخلا
 لازتعالا لضف : رفناو . م 1١98617 ةرهاقلاب رشنلل رهزالا ةعامج : عبط

 يضاقلاو . ااه 5886 تر يخلبلا مساقلا يبا ؛ فيلأت ١ ةلزتعملا تاقبطو

 رادلا . (اه 56 تا) يمشجلا مكاحلاو ء( اه 6١5 ت)) رابجلا دبع

 . ديس داؤف ب قيقحت « 19964 سنوت  رشنلل ةيسنوتلا
 : ىربكلا تاقبطلا  ينارعشلاب فورعملا دمحا نب باهولا دبع : رظنا ه5

 ىفطصم ةكرش + 186 : ؟ ص « رايخالا تاقبط يف راونألا حقاولب ةامسملا
 .م19816 ةنس ١ ط « ةرهاقلاب يبلحلا يبابلا

 تاأكآكال



 : لوألا . نيكلس يف ىظننا . هتافل م يف انمدق اسك يكبسلا جاتنا : عبار
 ٠ ةسرعلا ةغالبلا يف : ىناثلاو : هقفلا لوما يف

 عم قفاوتب مل : اندلا يف هماتهاو ةيئاضقلا ىكبسلا بصانم : ًاسماخ

 . هترخآو هاند رمأب ريبخ يكبسلا ناك ذإ : دهازلا مهكولسو ةيفوصلا جازم

 . هميم اذه لجرو . هتريس نم مدقت امك : هريغ هلئب ملام ةايحلا نم 8
 نم فرمنو ؛ ةيفوصلا قئارط وأ . فوصتلا بورد ىلإ نكربال : هتافص هدهو

 ءانثأ يف ضره ةكسب ناك امددنع : ينابنالا نيدلا ناهرب خيشلا نأ هرابخأ

 ىلا ةكس نم نيدلا»ءاهب خيشلا كم «توبلا ىلع هج ىفما اهرع ةقبلا

 دمحأ لثم الجر نا دقتعأ الو ؛ هيلإ ريصت ىتح يسابنالا فئاظو لأسب ةرهاقلا

 وأ . اهفادهأل راصتنتالاو اهميلاعت يف ةيفوصلا رظانب فقاوملا هذهب ىكبسلا

 غلب ىتح يعسلا يف ةسيظع ةيرد يكبسلل تناك ذإ ٠ اهلاجر دحأ نوكب

 ٠ ”59بوطخ كلذ يف هل ترجو « هضارغأ

 .ةفسلفو نينقت ريغ نم ىبردألا ليملا قود ؛ ةيفوصلا تناك اذإ : ًاسداس

 يدرورهسلا اهموهفم يف عسوت يتلا : قارشالا ةفسلفب مهدنعتيرهتشا ام ىهو

 ىلع بحسنب اذهف . لمعلا يف لامجلا ىنعم ىلا يرثأتلا هقوذب يفوصلا لصبو
 . نفتلا ايابخ فشكت ىتلا ةيفافشلاب هعافتتا ثيح نم . ىكبسلا ةسارد

 ٠ صقنلا نونكمو

 ةباتكك يف ةففوصلا ةملفلا رثاب . عطقنال تمدقت يتلا تاظحالملا هذهل

 ٠ قئارلا يبدألا اهقوذب لب : ةيغالبلا يكبسلا

 . 1١15 ص :ةاعدلا ةيفب : رظنا عه

 ل



 حرشلا كيس يئالا قود
 تاميسقتو : ةقطانملا تاحلطصم محقب مل يكبسلاا انمدق نأ دعب

 فنشكو أ . هبأر حيضوت ىلع هنيعت ام ردقب اهمدختسا لب « هحرش ىلع ةفسالفلا

 يكبسلا رثات مدع ىلإ انهجو نأ دعبو . هيجوتلا وأ دقنلا وأ ”درلا يف ديربام
 نم اباضق ضعبل هلوانت يف يبدألا هقوذ زربن نأ نآلا دون : ةيفوصلا تاحطشب

 يكبسلاحرش نايف يل وخلا نيمأ ذاتسالا مالك ققحن نأ عيطتسنل ٠ هحرش لالخ

 لشت يتلا ؛ صيخلتلا حورش يقاب فالخ ىلع ؛ يبدألا بولسألا هيف عيشي

 ٠ ىفسلفلا فافجلا اهيف

 دق ىبدألا هبولسأ نا اندجو ؛ ىكبسلا باتك ىف ةليوط ةسارد دعبو

 . هريغ لاوقأل هرايتخا : ىناثلاو « فقاوملل هحرش : لوألا « نيقيرط ف راس

 ريغ نم راثخالا) نا دقي هنال+ هشرنل ةحيشوت.« هدصقل ةيفاش اهازو امدنع
 دكؤت يتلا ةلدألا لك كل لقنن نأ عيطتسنال نحنو « *”( عادخو ثبع ناي

 ىلا ضرعتس انإو . اهدمتعا ىتلا لوقنلا عيمج وأ : حرشلا ف يبدألا هبهذم

 .هحرش ةءارقب هيلعف ةدازتسالا دارأ نمو . هبهذمل ملاعم نوكتل جذامنلا ضعب

 . 0 ص . ميركلا نآرقلا يف يصصقلا نايبلا : نيضوع ميهاربا .د ه5

 . م 918١ا/ ؛ ١ ل ةرهاقلا

 سو



 يأرلا اذه ىلا انقبس دق ناك نإو : هب انهكح اميف انعم قفتيل ةيعاو ةءارق

 ٠ ديهمتلا يف مدقت امك ٠ هل ليصفت ريغ نم يلوخلا نيمأ موحرملا
 ةينكلاو « ةبانكلا اهنمو . هيلإ دنسملا ركذ لاوحأ نع يكبسلا ثدحتي

 نم ءيشب اهل راعشا الف الإو باقلألا نم يهف ةعفر وأ ةفصب ترعشأ نإ ) كلذو

 : رعاشلا لاق : اديظعت تناك فيك ةينكلاب باطخلا لاقي نأ الإ كلذ

 بقللا ةأوسلاو هبقلأ الو همركأل هيدانأ نيح هينكأ

 نأ نود « تافتلالا ىنعم ف هقفاودو يكاكسلا ةرابع يكبسلا حرشو

 حرصب مل يكاكسلاو « تافتلالا روهشملاو ) : لوقي ذإ « ينيوزقلا يأر قفاوي
 انلد نكل . ىنعملا وأ ظفللا بسحب ديرب له رهاظلا فالخ هلوقب هدارأ امب

 ةتاتافتلا ثالث ينأتس يتلا سيقلا ءيرما تايبأ يف هلعج هدارم كلذ نأ ىلع
 فلاخم بولسأ ىلع مالكلا نايتا : يكاكسلا دنع تافتلالا نأ هلصاحو
 ٠ 00( هفالخ يضتقي ىنعم او هريغ هقسس مل وأ ءهل اقباطم ؛ قباس بولسأل

 لعفلا ) : لوقيف ؛ يضاملا لعفلل ةبسنلاب ددجتلا ىنعم يكبسلا حضوبو
 هيلع لدن يذلا ددجتلا نا ريغ أرمأ مأ ًاعراضم مأ ناك ًايضام ددجتلا ىلع لدب

 نأ هنأش نم نا ىنعمب مرسلا نعل عراضملاو لوصحلا هب دارملا يضاملا

 ٠ ”57ىرخأ دعب ةرم عقبو رركتنإ

 :ءارعشلالاوقأو : نيبوحنلا ءاركآ نم ردانلاو عئاشلل يكبسلا ةفرعم عم

 ىر كلذل « روهشم ريغ وأ ًاضماغ ناك اذإ «هريغ يأرب هبأر ديؤيال هنأ الإ

 : رعاشلا لوق يف ىدنلا ىنعم نأ

 ٠ 16ص جاتفملا  يكاكسلا : رظناو ؛ 65354 6358 11 : حارفألا سورع. هه
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 بوعش ءاقل الول ىتفلا ربصو 2 ىدنلاو ةعاجشلل اهيف لضف الولو

 الول ربصلاو ةعاجسشلل ايندلا ف ريخ ال : لوقب : فرصنتال ةينملا بوعش

 ىلع مارتحالا نم امهيف امل رصلاو ةعاجشلا لضفت امنا هنأل حيحص وهو توملا

 ةعاجشلايف هل ناك امل دلخم هنا ملعي ناسنالا ناك ولو «سفنلل هوركملاو توملا

 الضف هل لعجي الو ىدنلا لهي ببس توملا نأل سكملابف ىدنلا امأو « اضف

 : هفرط لاق امك « هلامب دوجب نأب ريدج توم هنأ ملع نم نأل

 «000يدب تكلم ابب اهردابأ ينعدف يتينم مفد ميطستال تنك ناف

 :رايهم لوقو

 لكالا الو ىقبي دازلا الف كاخأ معطاو تلكأ نإ لكف

 : ديلولا نب ملسم لوقك سفنلا لذب ىدنلاب دارأ هنأ هنع بيجأو

 «080دوجلاةياغ ىصقأ سفنلاب دوجلاو اهب ليخبلا نض نا سفنلاب دوجب

 .(050ىضترملا فيرشلا نع ةحاصفلا رس يف ىجافخلا هلقن باوجلا اذهو

 : هباتك ىلع بلغ يذلا هقوذ يف يكبسلل ةيبدالا حورلا كل هانلقن ام

 باصأ اذا هريغ لوق هحرش يف دمتعي يكبسلا نا ف ةرم نم رثكأ انهون امكو

 . هدلاو نع هلقن اممو « هدلاو ريغو « هدلاو نع هلقن ام كلذ نمو « ديرب ام

 راد ةمعبط : 2. ص هناوبد يف ةفرط لوق رظناو « 175 : 8 : قبالا هال

 . م1951 ةنس توريب ل رشنلاو ةعابطلل رداص
 :ه١6١1 15 5 ديلولا نب ملم ناوبد رظناو « 7١إ/ : * : حارفالا سورع هم

 . ناهدلا يماس .د قيقحت ©« ( 5 ) رصمب فراعملا راد

 ناتس نبال ١65 ٠ ص ةحاصفلا رس : رظناو : ١178 : ” : حارفالا سورع 5
 مالكككف ةرهاقلاب هدالواو حيص ىلع دمحم ةمبطمو ةبتكم « يجافخلا

 -بتاككد



 ةالصلا هيلع ىسبع نأ هللا همحر ب هقيلاعت ضعب يف دلاولا باجأ : هلوق

 لاؤسوهف هنيع نع الئاس 20 هل رصان ةماقإ ىلاعت هللا نم ًايجار بلط مالسلاو

 :ىلاعتو هناحبس هللاب ةقث روصتلاج رخم هجرخأ هنكل ؛ روصتلاو قيدصتلا نع

 لعجو : روصتلا نع لاؤسلا لمكألا ناكف « نيعماسلا عمو « ىلاعت هعم ابدأو

 اوباجأف كلذل اونطفت نوبراوحلاو 3 هيف بولطم قدصتلا نع لاؤسلا

 هل مهترصن نأ اونيبيلو هنيد ةرصن ىنعمب هللا ةرصن هترصن نأ هللا راصنأ اولاقو

 حرش مالكلا اذه نأكو ٠ ةيرشبلا ظوظح نم هريغ اهبوشال هلل ةصلاخ

 ( نم ) تناك اذإ : تلق اذإ كلذو « روصتلا ىنعمب ىتلا ماهفتسالا ظافلأل

 هللا ىلص ىسيع لوق نع باوجلا لصح فيكف روصتلا نع الا اهب لأسبال

 قيدصتلاب اومعز امك روصتلا بلط وهو ؛ هللا ىلا 2")راصنأ نم ؛ ملسو هيلع

 ناكف « هللا همحر دلاولا باجأ : تلق « هللا راصتأ نع « نيبراوحلا لوق وهو

 ٠ امنآ هانلقت ام

 ٠6 ؟لقت 17 حارفالا سورع .

 درو ؛ ءابلا توبثب يراصنا نم : باوصلاو « هللا ىلا راصنا نم صنلا يف 1

 (هلا ىلإ يراصنا نم لاق رفكلا مهنم ىسيع ”سحا املف) : ميركلان؟رقلا ىف
 ٠ نارمع لآ ةروس نم ه؟ ةبآلا نم

 د هال



 هاك اج

 ةَجالو جنه
 لال نمااذع طشناو + ةيرفلا ةمالللاب ةلسيوتشسانا يعسا قوز

 نطاوموحنلل نا ىلا ريشي كلذ عم وهو « انابحأ كلذب هحيرصتو « ًانيح هحرش
 جاتحت فقاوم كانهف كلذ عمو « اهب فرعت قطانم ةغالبلل نا امك « اهب صتخب

 يكبسلا مهف حضوت ةيلاتلا ةلثمألاو « يغالبلا رارسأو « يوحنلا بيكرت ىلإ
 ةيحان نم امهنيب ةلصللو م ةيحان نم هملع يف لك « يالبلاو يوحنلا رودل
 ٠ ىرخأ

 يأ ) : لوقيف ءىراقلل وأ ثحابلل دري دق ”الؤاست يكبسلا ضرتفي

 ينااعملا ملعو « ةثالثلا مولملاب تملع تابكرملاو تادرفملا ناف « يناعملا ملعل ةدئاف

 ةباغ نا الك : يكبسلا هنع بيحب لؤاستلا اذه دعبو « ( وحنلا ملع نم هبلاغ

 كلذ ءاروو : اهيلع اهبكريو هل تعضو ام ىلع تادرفملا لزني نأ يوحنلا

 :ىهانتال هج وأ ىلع ملكتملا ضارغأ هب توافتت امم « عضولاب قلمتال دصاقم

 هجو ىلع وهف اهركذ ناو يوحنلاو ؛ يناعملا ملعب الإ ملعتال رارسألا كلتو

 اذهو . '"”يوحنلا هيلا لصبال اصاخ افرصت ينايبلا هيف فرصتن يلامجإ

 ةلصلا ىلإ هب هجوب « هتاياغو هدصاقمو ينااعم ا ملع ةدئافل يكبسلا نم مهفلا

 .85101 5 حارفالا سورع- 55
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 ىلع : بيكارتلاو تادرفملاب متهب يوحنلا نأ ىلإو : ةغالبلاو وحنلا ملع نيب

 : يناعملا ملع امأ . بيكارتلاو تادرفملا ةقيقح يأ « عقاولا يف هل تعضو ام

 يهف يوحنلا اهركذ اذاو « وحنلا ملع هب ضهنبال يذلا بيكرتلا رارسأب متهيف
 باتك يف الثم رظن امدنع حضاو يكبسلا هيلإ ريشي يذلا اذهو : ةلمجم

 يغالبا امأ . '"”مامتهالل كلذ نأ ركذيف . أدتمملا ميدقت بأب يف هن وبي

 نع ثدحتو : متلو بطاخملا وأ ملكتملا يلاح ىلا مامتهالا اذه هجويف
 ءركذلا وأ فذحلا وأ « ريخأتلا وأ ميدقتلا ةلاح يف دنسملا وأ ؛ هيلا دنسملا ماقم

 سمت يف ثحبلاو : يناعملا ملع يف نيمغالبلا دنع دوجوم وه امم « كلذ ريغو

 مامتها نمف : هيلا دنسملا لاوحأ يف امأ . يوحنلا ةفيظو نم هيلا دنسملا

 + يغالبلاو يوحنلا نيب ةقالعلا مسرب مهفلا اذهب يكبسلا نآأكو : («؛:يغالبلا
 ةسارد . رصعلا ةغل ىنعمب وأ : يغالبلا مامتها ىلع يوحنلا ةفيظو قبسو

 اذهو ء رف رمصلاو وحنلا : وحنلاب ىنعنو « ةغالبلا ةسارد لبق وحنلا

 ٠ رضاحلا رصعلا يف ةببرعلا تاعماجلا جهانم هيلع تراس ام

 بدكلاو قدصلا دروم) : نأ لقشي : ربخلا ةدئافل ىكبسلا ض رعب امدنعو

 يتلا ةبسنلا وه  نوينايبلا  ملعلا اذه لهأ هركذ ام ىلع هب موكحملا
 هفده مدخب ام نييوحنلا تارظ نم يىكبسلا نيعتسيو ؛ ( ربخلا اهنمضت

 فطملا فو رحل نا ملعاو ) : الئاق فطعلا فورحنع كلذ يف ثدحتيف « يغالبلا

 ملع يف ةروكذم رخآ تالامعتسا هيلإ دنسملا نطاوميف تدرو يتلا ةقباسلا
 .فورحلا يناعمب قلعت. ام  يناعملا  ملعلا اذه يف ركذن انأل اهانكرت وحنلا

 رشنلاوةعابطلل يبرملابتاكلا راد « 119/: ؟ : باتكلا : هبوبيس : رظنا 5”" ؟

 . نوراه ماللا دع قيقحت : م134١ ةرهاقلاب

 . 55110١) 5 حارفألا سورع "1

 ةلاس رلاةبتكم ؛٠ ؟. ص فقاومو تاتفل ىلع وبا تاكرب دمحم .د : رظنا

 . م ١519/8 « ندرالا نامع

 اة فاس



 عوضوم نم اهتالامعتساو فورحلا ماكحا ناف . يناعملا فورحب قلعتي ام ال

 نطاوم ةغالبلاو وحنلا يملع نم لكل نا دكؤي صنلا اذه ٠ ى( وحنلا ملع

 يف نيبوحنلا تاريسمت يكبسلا مهلتسيو : رخآلا نود امهدحأ اهب صتخب
 ىتاتب ةفص لك ف سيل هنا اك درطتال مامتهالا ةدارا نإ ) : لوقيف . هحرش
 ٠ 000( هنوبيس هيلع صن امك حدملل مطقلا

 كلذ يف مكتحب . ةيضق يف نيغالبلا ءارآب نييوحنلا ءارآ طلتخت نيحو

 (ذإو نإ ) نع هثيدح كلذ نمو «ةيبدألا هتقيرطب اهضرعبو .نييوحنلا ءارآ ىلا
 مدع يف ناكرتش, ذإو نإ نأ صخلتب, يذلاو ) : لوقيف : دنسملا ةيطرش يف

 . ( دلو نمحرلل ناك نإ لق ) : وحن : ةتكتل الإ ليحتسملا ىلع لوخدلا
 لصاويو . 51( هب موزجملاب ذإ درفتتو موهوملاو هيف كوكسملاب نادرمتتو
 لخدتال ليحتسملا ) : الئاق . نييوحنلا ءارآ ادمتعم نإ نع هثيدح ىكبسلا
 يكحم تسيلو نأ ميركلا نآرقلا ف درو ثيحو . ةقيقح طرسنلا ةادأ هيلع
 ىلع يه انإو . هنع هزنم ىلاعت هللا نأل كشلل نوكت نأ كشلا هيف عقب نمع
 ةغالبلا ىلإ برقأ تالبوأتلا ماقمو . ("')تالبوأتلا هذه نم ماقملا هيضتقب ام

 ءرومألا نيب طلخلا مدع يكبسلا مهش اذهب ٠ أعم اعمتجا اذإ ٠ وحنلا ىلا هنم

 .نييغالبلا دنعو . نيبوحنلا دنع ضارتعالا موهفم نيب يكبسلا قرشو

 ةيضارتعإ ةلسج أظفل ال ىنعم نيلصتملا نيمالكلا نيب مقاولا نوكو ) : لوقيف

 ةيضا رتعا اهن وسب الف ةاحنلا امأ : ىنعملا ىلإ مه رظنل يناعملا لهأ حالطصا وه

 . ىلإ 2 ”مى١898:1 ١ قبالا ال

 . :١/13 هسفن دام

 . 2211: ةهسقلاسل65

 .(م8 4659214515: هسفن دال

 هد «١١



 هنم رثكت يرثخمزلاو يظفل لاصتا امهنيب اهدعب امو اهلبق ام نوكت ىتح
 هيبلع ضرتعفا  يوسنعم .ناضتا اهني نيمالك ب ءوث يف ضارتعالا ركذ
 لهأ حالطصا ىلع ينس هنأل هيلع ضارتعا الو ضارتعاب كلذ سيل هنأب ةاحنلا

 نيوحنلا تاحالطصا ددحب ىكبسلا اذكهو . "':( هنكمأ ام ملعلا اذه

 .اهنب ةلصلا ؛ ةفرعم ىل لا ةفاضالاب يعوللاو

 حالطصا يفو ةاحنلا حالطصا يف ةغلابملا نيب ةنزاوم يكبسلا دقعتو

 مهل ايظعت : ةكام تدرأو . لجر فلأ ىدنع : تلف اذإ ) : لوقيف . نييغالبلا

 نم ناو . ةيعيدبلا ةغلاسلل ةعوضوم تسبل ظافلألا هذه نا كلدب نيبت دقف

 لد ام ىلا ارظن نييوغللاو ةاحنلا حالطصا بسحب كلذف . ةغلابملا هيلع قلطب

 ٠ 20( لمأتيلف « لعافلا مسا قلطم هيلع لد ام ىلا ةبسنلاب هيلع

 تالة

 مو

 ل ارقد قمح

 . يغالبلا هلع ءوض يف يكبسلا باتك ايانث يف تدبن ينلا دوهجلا نم
 تايألا يف تاباورلا قيقحتو .« كلذ هنكمأ ام اهباحصأ ىلا لاوقألا در

 نأ دعو مت : ةيضق طسب اذا ناك من . كلذك ثحبلا هفعسأ ام . ةءرعشلا

 .؟9؟خ 1 5: هيفن د الا

 . 9358151 35 حارفإلا سورع الا

 داس ١١١



 ةمدخ تناك ىكبسلا نم فقاوملا هذهو . هب دعو ام ذقت هانيأر « اهحضوب

 «كلذةلثمأ نمو ؛© « سورعلا » هباتك لالخ نم انل همدق يذلا يغالبلا هدهجل

 : ”رةيسدحلاب ةأرمل الوق هلقن « هباتك يف ةريثك يهو

 اكن ودمحب سانلا تأر ينإ اكتود يولد حداملا اهبأ ا

 . هركذ دق ةريسلا يف قاحسا نبا نأ ىكبسلا ركذي تيبلا اذه دعبو

 هنا : هيلامأ يف يرجشلا نبا لاق نكل « ةأرملا هذه رمش نم هنأ همالك رهاظو

 ٠ ةراعتسا ذئنيح ولدلا ركذف ءام يف ال لام يف هناو« ةبؤرل

 : الئاق ىرخأ ىلع ةياور حجريل يكبسلا فقب نيلوقلا نيذه مامأو

 مالكن م هتدشنأ ةيبيدحلا يف ةأرملا نأ ىلع قحسا نبا مالك لمحيف اذه ىلعو

 يف تيبلا انققحو ٠ ةأرملل ال ةبؤرل لوقلا نا حجرب لمحلا اذهو « اهريغ

 : ("؟راقدص يكبسلا هلاق ام اندجوف « ةريسلا

 ك1 : قبالا ا/؟

 ةبتكم ةكرش « 5١١ ص يناثلا مسقلا : ةيوبنلا ةريسلا : ماشه نبا ل 6
 قيفحت .|ؤ5ةهم(20 5" ط ربصمفب هدالواو يبلحلا يبايلا ىفطصم ةعبطمو

 + حداملا نم الدب ؛« حلاملا : ماشه نبا ةياور . هيقيفرو اقسلا ىفطصم

 رمشلا يف الو هناويد يفال « زجرلا اذه دجن ملف « ةبؤر ناويد انعجار

 : رظنا « بتكلاو خسنلا نم ةلوقنملا تادايزلا يف الو « هيلأ بوسنملا

 ىنتعا ؛ جاجعلا نب ةبؤر ناويد ىلع لمتشم وهو برملا راعشا عومجم
 نيلرب 11.5 منيل عبط « يسوربلا درولا نب ميلو : هبيترتو هحيحصتب

 : تيبلا اذه ىلع عقن ملف يرجسلا نبا يلاما يفانشتف كلذكو . ايناملا

 توريب ب ةف رعملا راد .ةب رجشلايلامالا .يرجشلا نبا نيدلا ءايض : رظنا

 يلامالل ىرخا اخسن ناف يكبسلا هلاق ام حص اذاو . نآزج (؟) نانبل

 هدجن ملو هدروايذلات يبلا اذه اهنمو اهيلع فقن مل ٠ يكبسلا اهيلع فقو

 . ةعوبطملا ةخسنلا يف

 هيفا 18 تف



 لاوقألا هتدر يف هباتك ةمدقم يف هب دعب امب ىف ىكبسلا نأ « كلذ نمو

 هل تغوس يتلا دوهجلا نم آدهج لمعلا اذه يكبسلا ربتعاو . اهباحصأ ىلإ

 نأ يكبسلا رخفبو « ةبؤرل رخآو ؛ شقرملل آتيب "درب هارن كلذل . هباتك فيلأت
 هيف ةعقاولا تابآلا بارعإ : (:يهو ةفاضإو هريغ دنع امع ةدايز هباتك يف
 تابآلاب قلعتت ةيوحن لئاسم يف ليطب «مرهارت كلذلو سورعلا باتك

 ضرتعا . يكبسلا هب يهاب يذلا اذهو ةيلاتتم تاحفص ثالث يف ةينآرقلا
 يف همسر دق دعول اذيفنت هارن اننكلو « (#)لمم دارطتسا هنأ « هيبسب هيلع

 : لوق نم لقن يف حاضيإلا بحاص ىلع هكاردتسا يكبسلا قيقحت نمو
 بوقعي نب فسوب ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا . ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
 عونلا يف هحيحص يف نابح نبا هاور ثيدحلا اذهو : ميهاربا نب قاحسا نبا
 ميركلا ركذ هيف لب « فنصملا هركذ امك سيلو : ثلاثلا مسقلا نم عبارلا

 نب فسوب ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا نبا ميركلا : هصنو تارم عبرأ
 مالك اندجو ثيدحلا بتك ىلا انعوجربو « 1)ميهاربا نب قاحسا نب بوقعب
 . 290تارم عبرأ ميركلا نبا ركذ ناو . اقح يكبسلا

 : روهشملا قدزرفلا تيب لوحو

 . ل١ : حارفالا سورع  ا/ه

 .ة5؟52 525.503: قباللا_ اا

 . 505 ص ا يبرعلا نايبلا < هتايط يودب .د  ا/ا/

 )١١5. : حارفالا سورع

 مالسالا يف هئابآ ىلا بسستنا نم باب 2 5514 : 6 ب يراخبلا حيحص 4

 .(15) « توريب  يبرملا ثارتلا ءايحإ راد : ةيلهاجلاو

 هع 89“ تت



 نإ فيلو ناكل قو رس هيت كيلا ننس يكبسلا لوقت

 ترظ يكبسلا يأ اضيأ انأو « هرعش يف هرأ ملو يناغصلا لاق « قدزرفلا

 خيشلا هيف عقو مهو ىلإ يكبسلا هجو دق ناكو . هدجا ملف هرعش يف اريثك

 عيها ربا مضوو « ميهاربأ عض وم اماشه مضو ذإ « بذهملا يف قاحسا وبا

 نب ميهاربا نب ماشه حدمب قدزرفلا قاحسا وبا : ل لاق ذإ . ماشه مضوم

 .ماسشه نب ميهاربا : حودمملا نأ « باوصلاو « ةريغملا نب , ديلولا نب ليعامسا

 ىلا ”ناورم نب كلملا دبع نب ماشه لاخ . يموزخملا ليعامسا نبا

 هبسنب هنأ هريغ مالكب نيعتسي امدنع « هقيثوت يف يكبسلا صرح نمو

 « كفداصت يتلا لاوقاألا كلذ لثمو « ريوزت وأ فييزت ريغ نم « هبحاص ىلإ

 نع هلقن كلذ نمو : يكبسلا ثحب قدص تدجو اهباحصأ ىلا اهتددر اذإ

 :يجافخلا نانس ن نبا نعو « يناوريقلا قيشر نبا نعو ٠ يناجرجلا ره رهاقلا دبع

  اهناظم ىلا يكبسلا اهب ناعتسا يتلا لاوقألا هده ىلغأ < درن انكو « مهريغو

 ىكيسلا اهركذي ناك ىتلا بتكلا بلغأ ذإ « كلذب ةيبرعلا ةبتكملا انتفعسأ ام
 يتلا رداصملا ميمج نع فشكت مايألا لعلو « عوبطم ريغ وأ « دوجوم ريغ

 اهتعاس . اهقيقحت يف نيثحابلا هللا نيعيو « هباتك فيلات يف يكبسلا اهدمتعا

 لاوقألا عيمج دريو « يكبسلا باتك رداصم لوح بتكي نأ ثحابلل ىتست

 ٠ قيثوتلا عم اهباحصأ ىلإ اهمدختسا يتلا

 : يفنحلا رباج نب ةريمعل تيب يكبسلا يوربو

 (هك١ يني دلت ؛ ميلللا ىلع ىلع رمأ دقلو

 ١.ه4؛ 1١.541.81١ 5 حارفالا سورع مل

 . :59586101١ حارفالا سورع ملا

 يح 154 بع



 انعجرو ٠ تررم دقلو هتسامح يف يرتحبلا هاور امو : *؟”ىكبسلا لوقب

 نم ةظقيلا هذهو « يكبسلا اهركذ امك ةباورلا اندجوف « يرتحبلا ةسامح ىلإ
 متهب ذإ « ةيغالبلا هدوهج دفاور نم ادفر تناك , تاباورلا هيجوت يف يكبسلا

 ٠ يغالبلا هباتك يف اهب نيعتسي يتلا ةداملا قيقحتب

 : لالبل اتيب يكبسلا درويو

 ليلجو رخذإ يلوح ةكمب 2 'ةليل نتيبأ له يرعش تيل الأ

 داوب يراخبلا يف نكلو : يرهوجلا هدشنأ اذك : يكبسلا لوقب

 ٠ (229هقلضضحتو « كلذ قدص اندجو ىراخبلا ىلا انعجرو : ىلوحو

 هآر ام ليوطتلا نم هيف ىرب الو « ديز نب يدعل آتيب يكبسلا يوربو
 : 0*9لوقيف « ىنيوزقلا

 انيمو ايدك اهلوق ىفلأو هيشهارل ميدألا تددفقمف

 يبرعلاباتكلا راد « 17١ ص ةسامحلا  يرتحبلا ديبع نب ديلولا : رظنا مل

 . ١959/2 ؟(ط « نانبل  توريب
 (9.2-ب5ؤ 1 *” ١ يراخبلا حيحص : رظناو .٠6 : 5: حارفالا سورع م6

 . (؟) توريب  يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد( 8: ه

 :ةشئاع دنسم 6 يناتسجسلا ثعشالا ناميلس نب هللا دبع ركب وبأ : رظناو

 (باثا 1071م عمجم) مقر تحت ةيرهاظلا تاطوطخم نم « هه ةقرو

 ةعماجلاب ةيبرعلا ةمالا مسق يف رضاحملا ١ ةيفص وبا رساج ديسلا ةروصم
 . ( ةيندرالا

 ناويد : 185 ص : ناويدلا رظناو ؛ 19/6 « 1١9/8 : 3 : حارفالا سورع م5

 ةفاقثلاةرازو « دبيعملا رابج دمحم «هعمجو هققح «© يدابعلا ديز نب يدع

 ناوبدلا يف تدرو . م 1956 ب دادغب ةماعلا ةفاقثلا ةيريدم داشرالاو

 1 تددقو « حيحصلاو ( تمدقو )

 ل ا١هه ال



 قفوالا وهو « ( اعيبم ابذك ) تيور اهنأ يف ةياورلا يكبسلا ححصيو
 دجن ملف ناويدلا ىلا انمجرو ٠ مهو هنا رهاظلاو روهمجلا هاور ام فالخب
 عقو دق يكبسلا ناكو . يكبسلا اهيلا راشأ يتلا ةياورلا ىلا راشأ دق ققحملا

 حول ناري دلل تفل نازل ء ايدنل عب ىذا ناويدلل رطحت سررت ىلع

 .يكبسلا اهركذ يتلا ةباورلا ةيشاحلا يف ركذي مل هنال ء ةدحاو ةخسن ىلع الإ

 انه نمو « هيلإ راشال يكبسلا مالك ىلع ديز نب "يدع ناويد ققحم عقو ولو

 بتكي يكبسلانا انظحال ام اذإ «ق قيثوتلاوقيقحتلا ةمهم ةبعص يه مك ظحالن

 ةميق فرعن قلطتملا اذه نمو « اهقيثوتو صوصنلا قيقحت يف ال ةغالبلا يف
 نسم هريغ ىلا افاضم ةيفالبلا هتسارد ءوض يف يكبسلا هلذبي يذلا دهجلا
 000 ٠ ةيكبسلا دوهجلا

 :تافتلالل هحرشيف يكبسلا اهمدختسي يتلا ةيرعشلات ايبألا قيقحت نمو

 ةمقلعب فورعملا ء سيقلا ءيرما بحاص ةدبع نب ةمقلعل نيتبب ةياور ف هجوب
 : لحفلا

 بيشم ناح رصع بابشلا ديعب 20فبورط ناسحلا ىف بلق كب احط

 بوطخو اننيب داوع تداعو اهيلو طش دقو ىليل ينفلكت

 هتتفلاخمل كباحط : امهدحأ . يكاكسلا دنع نيتيبلا نيذه فو
 دقو  يكبسلا يأ تلق « اظفل هتفلاخمل ينفلكت يناثلاو « ىنعم رهالنلا

 ٍفتافتلا الف « لوعفم ىليلو بلقلل ريمضلاو ءايلاب ينفلكن : ةباورلا نا ليق

 « ىلوألا ةلمجلا مامت نم نوكيو بلقل ةفص ذئنيح رهاظلا نأل ملكتملا ءات

 ناك هنأ يكبسلا حولب اذهبو ٠ 0**2نيتلقتسم نيتلمج يف الا نوكيال تافتلالاو

 . 45662 6582 5 : حارفالا سورع م
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 هتاباور يف رظنيف « ارعش ققحيس ناك ول امك « راعشألا ةياورب عالطا ىلع
 ةفرعم : ايهادحا : نيتظحالم انه ظحالن ٠ اهادحا رمأ هل ميقتسيل ؛ ةددعتملا

 تمكح امدنع . بدنج مأ سيقلا ءىرما جوز عم ةمقلع ةيضقب يكبسلا

 تبثت مل ةيناثلا ةياورلا نا : ةيئاثلاو , ةصقلا هيلا تلآ امو : اهجوز ىلع هل

 يرشخمزلا ناك : اهبسب تافتلالا فالتخاو تاباورلا هيجوت يفو تافتلا دوجو
 ٠ يجرقيآلا يف اذه لثم ىلا راشآ دق

 تافتلالا ليزنت يف ةيغالبلا يرشخمزلا ةساردب رثأتم انه ىكبسلا نأكو

 «خيبوتلل ماهفتسالا تاملكلامعتسال وح يكاكسلل الوق يكبسلا لقنيو

 لعج دقو « ريرقتلا كلذ نمو 40©2لوقيف « ريرقتلا وأ راكتالا وأ بجعتلا وأ
 تلق تنأ أ ) : ىلاعت هلوق « حاتفملا خسن ضعب يف دجويام ىلع يكاكسلا هنم

 دجن مل ةعوبطملا حاتفملا ةخسن يف ثحب دعبو « لكشم وهو ( ينوذختا سانلل
 8 (همن(ميها ربا اب انتهلآب اذه تلعف تنأ 1( : هاندجو يذلاو «ةبآلا هذه اهيف

 «ةعوبطملا ريغ حاتفملل ًاخسن كانه نأ ارشؤم انيطعي يكبسلا نم دهجلا اذهو

 ٠ هخسن ددعت ءوض يف « ايملع اقيقحت ةيناث ةرم هقيقحت ىغبنيو

 ٠ ديدحلا ةروس نم 11 ةبآلا ريسفت 2« 56 : ؛ : فاشكلا  يريثخمزلا م

 . تافتلالا ةيضق يف . ( اونوكب الو

 . 5915 1 ؟ 1 حارفالا سورع - ملال
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 :هب دعوام ذيفنت

 لصاحلا نأ وهو : ”الوق . 2450هياتك نم لوألا ءزجلا يف يكبسلا ركذي
 اذهو . هيبشتلا باب يف هلثم يتأيسو . بعت الب قاسنملا نم زعأ بلطلا دعب
 صيخلت ىلع حورشلا عم سورعلا باتك نم (')ثلاثلا ءزجلا يف هدجن دعولا
 ٠يناجرجلا رهاقلا دبعب رثآتم اذهب يكبسلاو . ديعبلا هيبشتلا عون يف حاتفملا

 هلقب مل . طبرلا مطقل لمعتست ول نوك : نع '"٠"يكبسلا ثيدح فو
 ءاعدا فالخب لصألل ةفلاخم ةيلك ةدعاق ءاعدا وهو . ليلد هيلع لدب ملو« دحأ

 يناثلاو . ةعامج هب لاق لوألا ناف : فوذحم باوجلا نأو : نإ ىنعمب . اهنأ

 اهعمهللا ءاشنا ركذأو . اهباوج نم رهظ امو . مضاوملا هذه ركذأ انأ اهو ريثك

 تاحفصلايف نوكت اهتلثمأ ركذي يتلا مضاوملاو ٠ اهل اوهبنتب مل ةريثك عضاوم
 ٠ نيعستلا ةحفصلا دعب ام ىلا ىناثلا ءزحلا نم نينامثلاو ةنماثلا

 ءاطعا دصقب مل نإ : "”يتآلا . لصولاو لصفللا يف : يكبسلا لقني
 بوجو اهيلع فطعن ملف ه اهنع تلصف ةقباسلا بارعإ مكح ةقحاللا ةلمجلا

 قباسلا بارعالا مكح ءاطعلا مدع دصق نم نأل يوغل هذه يف لصفلا

 . ه١ : 1 : حارفالا سورع

 . ديعبلا هيبششتلا عون ؛ قباسلا ٠

 ةيورب ا نا ا
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 . هلبق مسقلا يف لاق امك ١ فنؤتسا : لوقب نأ يغبنيو فطعب نآ عيطتشال

 . لوم ريغ امهدحأ . نيسسق ىلا اذه مسفقب نأ يغينيو . تفطع

 : فطعلا دصقب نأ ملكتملا قح نم ناكف . ةعماج ةهج اسهنيب نوكت نأ وهو
 لامك نم . ةسخلا لاوحالا ىلا اذه ميسقت نيعتف : غيلب ريغ هنع لودعلاف
 هذه قبس اكو . قبس انك طسوتلا وأ اهدحآ هبش وأ ل اصتالاو عاطقنالا

 :ثلاثلا ءزجلا نم ةنماثلا ةحفصلا ةبادب يف تمدقن' دق يكبسلا حرش يف اهارن

 , 99(2هسفن ءزجلا نم نيرشعلاو ةثلاثلا ةحفصلا يف ركذلا فنآلا هئدحو

 ضعب ىلا ريشنس : نيقحاللا نيلصفلا يف ةمداقلا ةساردلا لالخ نمو

 جذانشلا نع انثيدحب اذه ةلص ردقب ؛ هب دعو ام ىكبسلا ذفت ىتلا : نطاوملا
 5 اهم 4 .٠ ىتلا

 . (76 161 يف هحرشب امو 2 288 : 6 : يف هلوقبام ؛ كلذ لثم نم رظناو  ؟*+
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 لثمتت : ةيغالبلا ةرظنلا ديت ةيدقن فقاوم . يكبسلا باتك يف ظحالن
 ادن ةساردلا هذه نم اندصق حيضوتلو ؛ حيجرتلاو ”درلاو هيجوتلا يف
 ىلع هدامتعاو ؛ ًاحيرص هبأر هئانثأ يف ”-مض ذإ . يكبسلا هيجوت نع ثيدحلاب

 ف نييغالبلا ءارآ نيب هتتزاوم مث « ضرعب ابيف هدلاو يأر ىلعو ةاحنلا ءارآ
 وأ : اذخأم دجبال امدنع « ينيوزقلا ريغل يكبسلا ةشقانمو ةدحاولا ةيضقلا

 اريخأو « ةغالبلا لصأ نم يه تاكاردتسا ركذب مث « ينيوزقلا ىلع اهيجوت

 رمأ اذهو  ةغايصلاو ةرابعلاو بولسالايف رومأ ىلا ا نأ انظحال

 اذهو « يكبسلا باتكل ةلوطملا ةساردلا عورف نم عرف ف رومأ ةدع نم
 يكبسلا نيدلا ءاهبل هتيثب يذلا ديدجلا نا يف نيثحابلا دحأ هلاق ام دكؤن

 نمنيقباسلا نع اهثرو يتلا ةلثمألاو دهاوشلا نم هفقوم يغالبلا ثحبلا يف )

 دلل اقيقد اليلحت اهلثحب و نكسنملا « مهافلا ةشقانم اهشقان هانبأر دقف « ءاملعلا

 لوح رودت تناك ) يكبسلا تاضارتعا نإ لوفي يذلل ةجح ىرنال كلذلو
 زيزعتلو .٠ ' ”(ةغالبلا رهوجب ساسم نود ةرابع بيكرت وأ : ةملك ةغايص

 ٠ يكبسلا باتك لالخ نم ةيتآلا ةلثمألا قوسن : هيلا انيهذام

 ١ ص . سييباقملا اقص .د ا 588 .
 ؟  ؟؟5 ص . ةلصلا  رصانلا دبع .د .
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 يف لاذتالا نإ) :لوقب ذإ : نييرغلا ةصاخو : نيثدحملا داقنلا تلغش

 نم ًاقحال لب ء امزال اضرع الو « ًايئاذ ًافصو سيل هيلع لدب امو : ظافلألا

 اذهل . 7( مقص نود عقصو : نامز نود نامز يف لامعتسالاب ةقلعتملا قحاوللا
 لاذتبالاةرئاديف ظافلألا فينصتيف لصأ يفيظولا لاسعتسالا نا يكبسلا ىرب

 هنال : ظافلالا رهوج ف سيلو يضرع لاذتبالا اذه ناو « اهنم اهجورخ وأ

 فري لود احا لوزا كاتس نواز زال هوجو ماا ال0

 راخأاع دهر روجملاو لفتسلا ىف ةناملالا حردت ىلا ريش اذهب يكبسلاو

 هسجعم يف ه 107١ ةنس ىتفوتملا يديها رفلا دمحأ نب ليلخلا ميدقلا يف هيلا
 باحصأ نم امهريغو : رهزملا هباتك ف ه 41١ ةنس ىفوتملا يطويسلاو . نيعلا

 ةنس ىفوتملا رشيف ثيدحلا رصعلا يف هيلإ راس امو « ةميدقلا ةيبرعلا مجاعملا

 ٠ ؟اهتالولدمو ظافلألا لامعتسا خيرأت وهو : يخيراتلا همجعم ٍف ه

 لصتت همدعو عويشلاب ساسم اهل ىرخأ ةيضق نع يكبسلا ثدحتيو
 اريثك اهل مهلامعتسا نوكي نأ دصقب امنا ) : الئاق كلذ رسفيف : ةحاصفلاب

 ناك اذإ امأ . اهتحاصف ليلد اهلامعتسا ةرثكف ؛ فدارم اهل سيل ةملكلا نوك

 بتر نا كش الو : ةيرثكألا انهادحا ةحاصف يف طرش دقف ناتفدارتم ناتملك

 0 رك او ناك ولو ةتوافتمةحاصملا

 نأ رقب ال يكبسلا نا مهمت اذه نمو ٠ 0*2( ريثك ةيرثكألا نأل رثكأ وأ
 ةحاصقلا لب . 00 ل

 تناك اذا الإ « اهلامعتسا يفال ةحاصملايف اهتفدارمو ةملكلا نيب ةنزاوملاب نوكت
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 ةيمهأ حضوب اذهب يكبسلاو : اهلامعتسا يف نوكت اهتحاصفف « فدارم ريغ نم

 امك اهيف اوشح سيلو . ةيبرعلا ةغللا ةعس نم هنآو : ةيبرعلا ةغللا ىف فدارتلا

 مهفل اقيبطتو . (رةيبرعلا ةغللا يف فدارتملا ةسارد يف نيثحابلا ضعب ىعدا

 ( ضولخ ) ةنلك هلاستنا يف فتبعللا' قفاويالا وهف + ةملكلا ةحاضمل يكب
 ةفلاخمو ةبارغلاو فورحلا رفانن نم هصولخ درفملا يف ةحاصملاف ) : هلوق يف

 ةبلغل صولخلا طفل باتتجا نسحألا نأ يكبسلا ىر ذإ ٠ 9 سايقلا

 : يكبسلا لوقي اذسلو « هيف نوكلا دب ءيدلا نع كاكفنالا يف هلامعتسا

 ةقفاومو لابعتسالا ة ةرثكو فورحلا ماثتلا ةحاصملا : لوقب نأ ىغبن ب

 لات مدع ىلا: جو يكتيسلا انا دات كوبفلا اذه نم + 1*1( ساشا

 اتيفاذهو + اهنم نسحأو اهناكم نوكب نأ يغبني ام مسر مث ؛« صولخ ةملك

 يغني ام ىلإ هجوب مث . مات ريغ هارب ام فصب يذلا ؛ ىعوضوملا دقانلا نظأ

 ٠ هيف حالصلا ىلا هجوب نأ ريغ نم مدهب نأ ال « هيلع نوكي نأ

 نا يف : رهاظلا ىضتقم ىلع مالكلا جورخ : ةرابع يكبسلا حضوبو

 لاحلانأل : لاحلا ىضتقم نم صخأ وهو : ماقملا هيضتقب ام ) : رهاظلا ىضتقم

 لفاسلا ريغ لزني ماقملا اذه فو + ( رهاظلا فالخ ىلع جارخالا ينضتقي دق

 . 90( لاؤئسلا هطرش نم يبلطلا ربخلا نأب ) حولي ام مدق اذإ ء لئاسلا ةلزنم

 « ةيبرعملا ةغللا هقف  اجن ميهاربا .د : فدارتلا يف ءارآلا لوح رظنا  ؟
 يف تاسارد : حلاصلا يحبص م 1١98/9 ةلس ةرهاقلاب ةداعسلا راد ةعبطم

 ميهاربا .د و . م !9ا/. ةنسس ؛ ل : نيبالملل ملمعلا راد « ةفغللا هقف

 (؟!نانبل ؛ توريب نيبالملل ملعلا راد ةعبط : نراقملا ةغللا هقف : يئارماسلا
 © ركفلا راد : ةيبرعلا صئاصخو ةفللا هقف : كرابملا دمحم ذاتسالاو

 . م 19ا/5 ةنس ه ط نانبل « توريب

 .الك؛ اله! ١ : حارفأالا سسورع  ا/
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 ىنعلا يف مزالسملا يوتعملا لاؤسلا هب داري ) : لاؤسلا نأ يكبسلا ىريو
 نيذلا يف ينيطاخت الو ) ىلامت هلوقك وهو « ربخلاب حولي يذلاو « ددرتلل
 نيعتب اذهلو « احماست ةرابعلا يف يكبسلا ىريو ٠ مهكالهاب هتاف (”١ اوملظ
 لصحف ؛ كالهإلا قلطم ىلع لد ينبطاختالو ) : ينيوزقلالوقينأ يكبسلا دنع
 8 2110( آيبلط باطخلا ءاجف هريغو كالها نم هتيفيك يف ددرتلا

 : كلذل الاثم ينيوزقلا برضب « ركنملاك ركنملا ريغ ليزنت فو

 حامر مهيف كمع ينب نا هحمر ًاضراع قيقش ءاج

 هنإ لوقن نأ انك نيأ نمف اذل : دحاو دكؤم ريغ يكبسلا هيف ىرب الو

 ديكاتلا نوكيو « قباسلا مسقلا يف نوكيو « ايبلط نوكي نأ زاج « يراكتإ
 نا : الئاق تيبلا يف ههيجوت يكبسلا عباتيو « ابجاو ال اناسحتسا هيف دحاولا

 حمر نم ةراعتسا ردصم : لاقب نأ « اهنم قيلأ ء حمر عمج : حامر ةملك يف

 ٠ ©99حمر ممج وه يذلا ؛ حامر مهيف : مهلوق نم الدب اهلجرب ةبادلا

 مكيلع ءاوس ) : ىلاعت هلوق يف ةلمج دنسملا نا ىري هنكلو « ةلمج دنسملا نأ

 :ءستسملا مكتمص ما مكؤاعد ددجت يأ : 20( نوتماص متا مأ مهومت وعدأ

 ٠ ةرمتسم ةداع ناك يذلا مهدنع تمصلا ناي

 هل اليلد وحتنلا اهيف دمتعي يتلا يكبسلا تاهيجوت ضعب نمو

 ٠ :هفلاس ١١:١؟.

 ١اانلفسه: 11؟1١١؟.

 ١١ ؟09/ ؛ ؟79/ : تاحفصلا يف . حارفالا سورع نم لوالا ءزجلا : رظنا :

 ؟ال4 2( ه5 4 هم .
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 :قرطلانم اهريغ نم رصقلا نع دعبأ يه ذإ ؛ ( لب ) ب رصقلا ةقيرط نع هثيدح
 210( رصقلا نم دعبأ وهو : هيف رصقال ؛ دعاق لب مثاق ددرزام كلوق نإف )

 لب قالا نإ مث ) : لوقيف ؛ ةاحنلا يأرب هديب يكبسلا نم هيجوتلا اذهو

 . دعاق لب ٠ آمئاق ديز سيل كلوق نأ يضتقي هنأل . حصن ال رصقلل ةفطاعلا

 ل سلا ير ةفطاع تسيل اهتاف . هيف رصقال

 يأر ٠ هللا هحر هدلاو نم يكبسلا اهدمتعا يتلا ءارآلا نمو ٠ 200( ةاحنلا
 يضر م:ردلاولا مالك نم ًاصخلم هقيقحتو : ( ال ) ب فطعلاب قلعنت ةدئاف ف
 خيشلان اف  بيكرتلا اذه حصب له ديز ال لجر ماق نع لاؤئسلا عمو هنع هللا

 ٠ اهدعب ام ىلع قداص ريغ ةفطاعلا ال لبق ام نوكب نأ طرشو هعنم نايح انا

 روهمجلا يأرب ىكبسلا ذخأب « ةدحاولا ةيضقلا يف ءارآلا رثكت امدنعو
 يف فلتخا دقو ) : يكبسلا لوقي : اناب رصقلا ةقيرط لوحو « ةاحنلا نم
 لقت يف يكبسلا ليطبو « 23( ريثكلا هافنو روهسجلا هتبثاف امناب رصقلا

 نايحيبأل مث هيوبيسل مث يرشخمزلل يأر نم ةيضقلا هذهب لصت» اسيف ءارآلا
 امناو : لوقيف « كلام نبا نع جاجزلل مث :يسرافلان ع هلقن ف يفارقلل مث

 ولت : كلام نبا لاح ناسل : تلق « ميمحلا كلذكو : انأ ةدحاوب مكظعب

 سيلو « باوصلا وه كلام نبا مالكو : هللا ىلا ينزحو ىثب وكشأ امنإ

 نأ : امهادحا : نيتدعاق ىلع همالك ىنب كلام نبا نا كلذ قيقحتو ؛ هب ًادرفنم

 وه اهب روصحملا نا : يناثلاو « سانلا رثكأ هيلع يذلا وهو رصحلل امنإ

 ,2314!تالامعتسالا بلاغ هيلعو ؛نوبنايبلا هيلع عمجأ يذلا اذهو « أظفل ريخألا

 ١5 امملإل © ؟ : قباسلا .
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 . ةيضق هتضرتعا اذإ . ةاحنلا يأر ىلع نيينايبلا يأر يكبسلا بلغبو
 بابلا اذه يف انلق ثيح ) : لوقي ذإ . لصولاو لصنلا نع هئيدح كلذ نمو

 بوجولا هب ديرن لصفلا بجي انلق وأ لصولا بجي . ( لصولاو لصفلا )
 نان وكي لصولاو لصفلا نا ىفخي الو ٠.٠ ةريسب عضاوم الا ةغللا بسحب

 اسم لحم اهل ةلسحلا نوك نأ انمدقو ٠٠.٠ لمجلا نيب نان وكب اسك تادرفملا نيب

 . 250( لحم اهل نكي مل اذا ام فالخب عماجلا برقي

 يكاكسلا ةرابع دخأب ذإ . هتداع ريغ ىلع ينيوزقلا نأ يكبسلا ظحالبو

 دق . هيجوتلا اذهو : ةرشابم ةلثمألا اهدعب مدقب لب « اهحرش .نأ ريغ نم
 : الماق . كلذ يكبسلاح رديف . ةاواسملا يف فنصملا لوق دعب يكبسلا هظحال
 بانلمالاو زاجبالا ؛ ةتالثلا ماسقالا ىلع - فنصملا  مالكلا يف عرش

 ةقيقد انه بلاغلا يف ةملكو . 2'''( ةلثمألا ىلع لاغلا يف ارصتقم . ةاواملاو

 باب الإ اديب مل ينيوزقلا نا اندجو صيخلتلا يف رظنلا دنع اننأل . يكبسلا نم
 . امهحر شيف . بانطالاو زاجيالا امأ : حرش ريغ نم ةرشابملا ةلثمألاب ةاواسملا

 : وحي .فدحب سيل ام وهو ءرصقلا زاجبا : نابرضف « زاجبالا امأ : لوقي ذإ
 ىنعملا ىريل . ماهبالا دعب حاضياب امإ « بانطالاو ٠ ( ةايح صاصقلا يف مكلو )

 .ملعلا ةذل لمتكتل وأ : نكمت لضف سمنلا نم نكمتيلو نيتفلتخم نيتروص يف
 ٠ ( يردص يل حرشا بر ) وحن

 يبن زاجبالا لوقيف : اباضقلا ضعبل يلكيه بيت رت ىلإ يكبسلا هجويو

 وأدنملا كرت تايطقس قف نيك ءام كياع ناسمالا نادال 2""نوكي نأ

 ٠ اهدحأ قلعتم وأ هيلإ دنسملا

 .15-)83 535 جارفالا سورع ع

 8 ؟١؟ ص : ينيوزقلل صيخلتلا : رظناو ٠ ام. #1 © قباسلا د <.

 ._؟95م1 55 رفناو .ا١م.: 5: حارفالا سورع؟١

 م ااه ب



 نم دنسملا ركذ بابسأ نم : نوكي نأ يغيني بانطالا لاجم نأ ىربو
 هن وكل ال كلذ ريغو . دانسالا ربركتل وأ « ةلصافلا ةباعرل وأ « طسبلا دصق

 ٠ لصألا

 ةرظن وأ ةيلكلا ةرظنلا ي يهو « ةثيدح ةيوبرت ةرظ ىلا يكبسلا ريشو

 - سحلاو ىسفتلا ىلا ق قبسأ ةلمجلا نا ) : لوقي ذإ ملعتلا يف ( تلاطشحلا )

 كردأ رظنلا نعمأ اذإ مث مالوأ كردي «ينشلا ناف# ليضفتلا نم انعدنع رهظأو

 نأ يغبنيو ٠ سحلا ىلع هراركتل نوكن : الئاق كلذ لصاوبو « 0( هليصفت

 00 ياسلا عيتوو ديلا تيحر تاوبسملا طير
 : هوركم ريغ هنإف بت رت اذا امأ م ةدئاف هتداعا ىلع بترتن ملام ؛ هوركملا

 ا راركتل هيف ةدئافال يذلاو 3 بوبحملا ةيؤرو ذيذللا مامطلاك فولأم

 ,٠ 0"2دحاو صخش 5 نم دحاو ءىشب

 : 43 يرتحبلا ثيبا لوح ينبوزفلا لوق ىلإ يكبسلا هجوي

 بئاحس سمخ نارقألا سؤرأ ىلع اهب يفكنت هلصن نم ةقعاصو

 نأ نسحألاف حودمملا لمانأ دارأ هلوقو : حودمملا لمانأ ىئنوزقلا دارأ

 :عباصالا هيبسشت نم غلبأ : بئاحسلاب لماثألا ركذ يكاكسلاو « باصألا لاقب

 ةيبرعلا ةعوسوملا ٠ ( تلاطسششجلا ) ىنعم يف رظناو 2« 155 : 8“ : قبالا ؟؟

 . ةريملا
 .11174467171 حارفالا سورع ن ؟©
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 ايلعلا ةلمنألا ةداراو سمخ نم رثكأ قالطالا ىلع لمانألا نأل سكمب دق نكل

 ٠ 200هل ةجاحال فلكت عيصا لك نم

 اهحضوأب ذخأبو : ةدحاولا ةيضقلايف نيبغالبلا ءارآنيب ىكبسلا نزاوبو

 ىنعم يف دابع نباو يجافخلاو بغارلا ءارآل هضرع كلذ نمو . اهرسبأو
 ير دوب ناكل هع نع دل تشب درج نأ مهيلع باع ذإ ؛ ةحاصفلا

 نيأ ا سلا ل دما

 رثكأو « ( هللا دبع) : لثم ٠ . حيصف هنأ عم درفم وهو : ( بكرملا ملعلا ) عضن

 هيف لدي « هل ءزج الو ىنعمل عضو ام ىنعت درفملا ةحاصف تناك اذاو « ةملك نم

 لوصوملاةلمجلا ريسفت امف « ةلسجلا لباقي ام ينعب وأ « يناثلا اضيأ هنع جرختب

 يف ذئئيح لخدت الف مالكب تسيل اهناف ؛ هتبرض يذلا تبأر : كلوقك ءاهب

 هايف ل ل

 ٠ ؟9نسحأ ناكل بكرملاو درفملا لاق

 ءاسننالا يف يجرتلا ركذي مل هنأ يف ينيوزقلا ىلع يكبسلا كردتسيو

 ركذ نع ينمتلا ركذب ىنغتسا ينبوزقلا نا : لاقي نأ ىضرب الو « ةرشابم

 لعلب ىنمت دق هنإ « ىنمتلا يف لاق « هنألو « نافلتخم ناباب امهنال « ىجرتلا

 نا يف ينبوزقلا لوق نم يكبسلا هركذب يذلا اذهو ٠ 7"2تيل مكح ىطعيف
 ( 5472 ص او « 5٠07 ) ص لوألا ءزجلايف ناك « يجرتلاهيناعم نم نوكن ينمتلا

 ,2520ههيجوتو هتاشقانمو هتاءارقل ىكبسسلا نم هذه # ةظقب يأ

 :555؟ )6.15 ؟ : حارفالا سورع : تاهيجوتلا هذه لثم نم رظناو "0

1.5 115215”92. 
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 وي را ل سوم ا م ور

 دحاولا باطخ نم مالكلا لاقتا : اهنم ةفيطل ةثكن هنم تريتعا اذا « ينال

 ةتس وهو رسالا نباو يخونتلا ه هركذ « رخآلا باطخل عمجلا وأ نينثالا وأ

 , 290( ماسقأ

 ريغ ىلع « ههيجوت لالخ يف اهرادأ يتلا يكبسلا تاكاردتسا نمو

 # ىكاكسلا نم يأ  هنم وهس هيلا دنسملاب دنسملا صيصخت ) : هلوق «فنصملا
 (٠.290 دنسملاب هيلا دنسملا صيصخت ) ةرابعلا نوكت نأ ىكبسلا ىرو

 : ينيوزقلا ةرابع ىلع ابيقعت هلوق « ةيبولسالا يكبسلا تاهيجوت نمو
 ٠ هنم ثلاثلا مسقلل لب « حاتفملل اصيخلت سيل هنأب « حاتفملا صيخلت هتيمسو )

 صيخلت ةءارق يف هتاهيجوت لالخ نم يالبلا دهجلا يكبسلا ةرابع نم حملنو
 هفلاخ دق وهو « ةقفاوملاو راصتقالاب نذؤي صيخلتلا نا : لوقي ذا « ينيوزقلا
 ىلإ هابتنا ريغ نم يكبسلا نم مكحلا اذه نظأ الو + 17( هيلع دازو اريثك
 هراصتخا دري مل ) هنأ يف ينيوزقلل ارذع يكبسلا سمتلبو ٠ صيخلتلا لوصأ
 ليوطتلا ةلازا نم قبس ام دارأ هنأكو ( هسفت يف رصتخم هنا لب « حاتفملا نم

 ىنعمب ردصملا لامعتسا رصتخملا ىلع صيخلتلا قالطا نأ ىفخبال مث « وشحلاو

 ٠ ( ازاجم لوقنملا

 ىلإ مسقنب هنأ ءاشنالا ةقيقحو : مهلوق نيغالبلا ىلع يكبسلا كردتسو

 + 0-120 50: لاثملا اذه لثم: نم رقئاو 5551 اا
 يككسلا ىلع يعيبنلا كاردتسا يف رظناو « 884:1: تغب
 :5ه١ 521955١1١585201 ١ : اذه لثم رظناو ء5ة؟ 5ك : وح

 اا للا دا
 . 59515 ةيسفلا الك

 كاع أت



 يف يكاكسلل ءاندجو صنلا قيقحت دعبو « نيلئاقلا نيعبال انه يكبسلاو

 يكبسلا لفغأ اذامل يردن الو ء 78 ص حاضبالايف ين وزقللو ؛ ١40 ص حاتمملا

 مساو يمنالبلا ىلا هتاهيجوت بلغأ يف ريشي ناك هنا عم . نييغالبلا ءامسأ انه

 ٠ هباتك

 نمو : هلاق ام رركن الأ يف صرحب « هريغ ىلع يكيسلا كردتسس امدنعو

 امم . ملعلا اذه لوأ يف هانمدق « ةيانكلا ىنمم قيقحت نا ملعا ) : هلوق « كلذ
 ثلاثلا ءزجلا يف هتدجول ثيدح نم مدقت ام ىلا تعجر ولو ( هتداعإ نع ينغي

 ٠ ( 5007 ص ) عبارلا دلجملا يف انه هثيدحو ( ؟م6 ص)

 ا

 «ةفاقثلا عونتو « ةيوقلا ةجحلاب « هريغو ينيوزقلا ىلع يكبسلا در لثمت

 انل مسرتل بابسالا هذه تعبجتو . ملاعلا بدأو ؛ ةيعوضوملا ةشقانملاو

 : ةيتآلا ةلثمألا درون . ةروصلا هذه حيضوتلو « ةيغالبلا يكبسلا ةيصخش

 . يفنملا لعفلا بقعت نأ زوجيال ) : هلوق ينبوزقلا ىلع يكبسلا درب

 نوكنامنإ ميدقتلا نأل . هتمركا نكلو : تبرض ديز ام : كلوقك « هدض تابئاب
 لب . دنسملا يف اطخلا عفرل ال ميدقتلاب هيلا دريف . لوعفملا نييعت يف أطخلا درل

 يكبسلا بدأو ٠ '"*( ارسعنكلو تبرض اديز ام لاقي نأب انه درلا نسحب امنا

 ء«ينبوزقلاهلاق امال . هلاق ام حيحصلانا ملعب هنأ ممنسحب انإ : هلوق ف زربي

 .ةدع رومأل . هبلإ دنسملا ركذ دنع ٠ ينيوزقلا ةرابع يف يكبسلا ققدبو
 ىلع هيبنتلا ىلا دسقلا وأ «ةنيرقلا ىلع ليوأتلا فعض وأ .لصألا هنأ : اونم

 . :1١10978١51 هسفنال "ع
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 ىغش ): يكبسلا لوقب اذلو . حبرصتلاب الا مهف.ال هنإ ىتح . عماسلا ةوابع

 يا ا م عماسلا ةرابع ماهبا لوقي نأ

 ىضتعد الو لصألا هنأل ركذلا بجو غسب مل اذاو ء. فذحلا غوسبال دلنيحو

 , 0( فذحلل

 : ساون يبأ لوق ريسمت يف ينيوزقلا يكبسلا قفاوبال

 ارظ همدزام اذإ ًاسسح ههجو كد بزي

 ىلع انسح لسحب نأ يكبسلا ىرب لب . ههجو يف ًانسح هللا ديزي يأ
 هيف لاقي نأ لمتحبو . رظانلا الد هجولا وه انسح دادزا ىذلا ذإ ؛ اناسحتسا

 نا ودس . '*؛يفرظلاب ةبالملا نوكتو . هيجو ببللا يأ . ةيببسلا هنإ

 امدنع ينب وزقلا ىلع يكبسلا دريو .ةفاقثلا ةعونتم يكبسلا اهمدقب ىتلا ةححلا

 نهذلا يلاخ : بطاخملا نوكي ذإ . يئادتبالا . هنمو ربخلا برضأ ىلا ضرعب

 يه ةرابعلا هدهنأل . ددرتلاو مكحلا نم . لوقب نأ ىغبش : هلوق ٠ مكحلا نم

 ا ا

 ليللا مهل ةبآو ) : ةبآلا لوح هلوق . ين وزقلا ىلع يكبسلا دربو
 ةملظ نم . راهنلا روهظ هل راعتسملا ليقو : فنصملا لاق : ( راهنلا هنم خلسن

 املو . نورصبم مه اذاف : ىاقل . كلذك ناك ول هنأل . ديددسب سبلو : ليللا

 ايئاقنلا يكل ماكو ٠ '”مالظلا يف نولخاد يأ . نولظم مه اذإف : لاف

 .ناسكاعتم . يكاكسلا هدارأ امو . فنصملا هدارأ ام نأ قيقحتلاو ) : لوقيف
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 نافرظ دلجلاو راهنلا نا ىلع ىنب فنصملا نأف . دحاو ىنعمل ناعجار امهنأ الإ
 تخلس : لوقت امك « ليللا نع راهنلا تخلس : لوقيف . ةاشلا محلو « ةملكلل
 . 2؟؟0رونلل فرظ ةيلكلا نا ىلع هانب . ىكاكسلاو . ةاشلا نع دلجلا

 يذلا بعتلاب ملعلا عم . هتاهيجوتو هدودر ةميق ىلا يكبسلا «يهوب و

 نم زعأ ؛ بلطلا دعب لصاحلا لاقب كلذلو : لوقيف « هباتكل ءيراقفلا هدناك

 امك ؛ ةغالبلل يفانملا ديقعتلا لصح بيكرتلا رثك اذإ : لاقيال . بعت الب قاسنملا

 ٠ (9يباتكلا ةمدقم يف قبس

 يف ٠ ينبوزقلا دنع « لاثملاو صنلا نيب قاستالا مدع ىلا يكبسلا هجويو
 هذهو . رثكا نم هعازنتا بوجول أطخلا عقيف « ددعتم نم عزتنملا هبسشلا هجو

 رامحلا ىلع هب هبسثملا انرصح اذإ انال « ةميركلا ةبآلاب اهليثمت حلصبال ةرابعلا
 نظر رومأ هيبشتلا ةادأ دعب عقت دق « حاضيالا ةرابعو ددعتم نم عزتنن مل

 : اهعيمج نم ًاعزتنم هنوكل أطخلا مقيف اهضعب نم عزتنم رمأ ء دوصقملا نأ

 نسحيو . ددعتملا نم معأ ضعبلا نأل « صيخلتلا ةرابع نم نسحأ وهو

 ٠ 28:0ةميركلا ةبآلاب هليثمت
 نم ولخت دق ةيلاحلا هلمجلا نا : لوقيف « ىنوزقلا ىلع ىكبسلا درب

 ريمسفلا كاب ناوي دقوو هرقل ريظ ىلا كرم +: مملوتك ريستفلاوب قالا
 هنم زيمق « ريدقتلا فوذحم انه وهو ءافوذحم وأ « هب اقوطنم امإ . هنم دبال

 روهسج يأرب درا اذه ف يوحنلا هّسح يكبسلا ديؤيو ٠ 2417 يهردب
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 هوحنلا يف صتخم ريغ ىكبسلا نا يف هريغ هيلع درب نأ نم افوخ ةاحنلا

 دبز ماق : كلذ لاثمو : الاح عقت نأ حصي مل : واولا دجوت مل نإف ) : لوقيف

 . ورمع جرخ امو وأ ورمع جرخ دق وأ ورمع موقي امو وأ ؛ ةعلاط سمشلاو

 : ريدقتلاو اريسخ كلذ يف ردقب هنإف : ينج نبال افالخ روهمجلا يأر اذهو

 . 219( هئيحم تقو ةعلاط سمشلاو

 نمضت, رصقلا نأ ملعيلو ) : هلوق « ينبوزقلا ىلع يكبسلا دودر نمو

 اقوطنم هضعب نوكي ةراتو . دعاق ال مئاق ديز : لثم اقوطنم هلك نوكي ةرات
 ٠ (؟؟9اموهفم هضعبو

 ءاشي نمل بهي ) : ةيلل هتشقانم ينيوزقلا ريغ ىلع يكبسلا دودر نمو
 ؛( اميقع ءاشي نم لعجبو ائاناو اناركذ مهجوزي وأ روكذلا ءاشي نمل بهيو ائانا
 «حاضيالا هباتك يف الو صيخلتلا هباتك يف ال ينيوزقلا دنع ةبآلا هذه دجن الو

 « هدوجو قحلاو « لكشملا ىثنخلا ءافتتا ىلع اهب جتحا دق يكبسلا نا عم

 ركذلا ريغ ثلاث مسق وهأ  ينيوزقلا ريغ يأ  انباحصأ فلتخا دقو

 حضوب يكبسلا نم عينصلا اذهو :(ععرامهنعج رخب الهنا حيحصلاو ءال وأ ىثنالاو

 يكبسلادجو اذاو ٠ ينيوزقلا ريغ نم نييغالبلا ءار ب لصتم هنأ يهو « ةقيقح

 ىلا يكبسلا ءيموب اذهبو « ينيوزقلانم لوقلا ناك ول امك « هزجوب مهيلع در
 لوح ءارآلاب مساو ملع ىلع هناو « هريغال صيخلتلا ددصب هنا فرعي هنأ

 «نييغالبلا نم ينيوزقلا ريغ دنع « اهل ضرعب يتلا اءاضقلا

 . 1١5161 5: قباسلا (؟
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 م لاسقو ) : لوقيف + ينيورقلا ىلع يكبسلا دريو ٠

 ا كلذ ناف . دساف وهو « ليبختلا ليبس ىلع تابثالا

 . 2900( دارفالا زاجم نم مسق يه ىتلا ةلييختلا ةراعتسالا يف ملكتت امنا

 . تافتلالا يف يلدنألا نايح وبأ هخيش هيف عقو ًامهو يكبسلا دربو

 كلذب يكبسلا ينعيو تافتلالا نم كلذ نا مهوت نايح وبأ انخيشو ) : لوقيف

 : رعاششلا لوق

 بلغملا يبحرألاو هب انعمس ةرم تنك يدلا لالهلا تنأأ

 ١ ىنعملا ىلع رخآلاو : ظفللا ىلع اسهدحأ نيريمضلا نأل « هنم سيلف

 .تافتلالا ىنعم ققحي مل هنال : تافتلالا نم كلذ نا مهوت ء نايح وبأ انخيشو
 ءايلاب دبعن كابإ ارق نم ةءارق هنم نا نظ كلذكو . ىظفل رمأ هنا نظو
 (٠4430 هنم سيلو دبعب ىف ةم ذلا

 يف يبيطلا لاق ) : لوقي ذإ ؛« يبيطلا هيف مقو رخآ امهو يكبسلا دريو

 ءاضيأ مهو وهو هسكع وأ م هيلا دنسملاب دنسملا صيصختل لصفلا : نايبتلا

 اسهوت امهنيب عمجف . نيفنصملا مالك نم نيترابعلا نم الك دجو هنا رهاظلاو
 هنا الإ . مهو نم يبيطلا هيف مقوامل يكبسلا ركذ عم ٠ 21"( ناحيحص امهنا

 ىكبسلا نا نم هيلا انرشأ ام اذهو « هيعاود ىلإ هجوب لب « « حرشلا هيف لطب مل

 همهف يبيطلا ىلع هدر يكبسلا عباتب مث « ينبوزقلا ريغ ىلع درلا يف زجوي
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 تافتلالا نا يكبسلا دنع مدقت يذلاو دقت ب نيحفلاو لوقف تاتا

 ص ع ٠ درجت تافتلالا مم ناك ثيح ةقيقح هناو : زاجم وأ ةقيقح

 قفاود لب . نايبلا ماع يف داسالا لعج يف يكاكسلا يكبسلا قفاوب الو

 لمح يكاكسلا نوكو . يناعملا ملع ىلا دانسالا مضي هنا يف © ينيوزقلا
 كلذلف . زاجملا اذهو . ةقيقحلا هذه ركن ناك هنال . نايبلا ملع نم دانسالا
 . :*!اهمدع ىلع اهبنم امهركذ

 دصقن ذإ ! : ينيوزقلا دنع يه اك . يكسسلا يأر يف زاجملاو ةقيقحلاو

 نأ قلطأ : نيبلوصالا نس * ريثكو ينامملا يف نالسعتسي ةراتو ظافلألا : امهب

 دارمو : هل مضو ام ريغ يف يأ : 5:(2!هعوضوم ريغ يف ظفللا لاسعتسا زاجملا

 انهلعج كلذلف : يلقع وهو . همت دانسالا يف زاجملاو ةقيقحلا : انه ينيوزقلا
 مسسا نم هانعم وأ لقعلا دانسا ةقيقحلا لعجو . نيبلقع ازاحجمو . ةقيقح

 .. رعاسللا يف للكتلا هيحصل وعام ىلا ةانبنالا لبق اه. ةوقفو:لعاقلا

 .2”:)هل دوجو ال ازاجم الو ةقيقح سيل دانسا لك نأ . ىكبسلا ىرب كلدلو

 تم

 . اهدحآ حجري . ىغالبلا فقوسلل هجو نم رثكأ يكبسلا ىرب امدنع

 ةهجو حرس وأ . كلذب يحوت ةرابع قطني نأ : حيجرتلا اذه رهاظم نمو
 ديرب ام فرشتسنو . ءارآلا نيب نزاوب وأ . رخآ ىلع ايأر بلعب وأ : هرظن
 نييغالبلاو ةاحنلا ءارآ رتاكتت امدنعةعبرشلا يأر دمتعب وأ : لوقلا يف احم

 ٠ اذه ةيلجت ىلع نيعت ةينآلا ةلثمألاو

 .؟؟0ه. ؟؟(١121١1: هسفند 4

 .؟؟ه 10: هفلا

 ا 1 فيلم دعا

0 



 اذه عم هنكلو زاجملا ةدئاف يف يرشخمزلا لوق يكبسلا نسحتسي

 فطلأ الو قدأ نايبلا ملع يف اباب ىرت الو : لوقيف « مهو يف هعوقو ظحالب

 .تاهبسشملا ليوأت يطاعت ىلع نوعأ الو عمتأ الو  زاجملا  بابلا اذه نم
 دادع يف نا اوملعي ىتح ريقنتلاو ثحبلاب مهتبانع ةلق نم الا لز نم ىتأ امو

 اهدويق كفن الو « ةبرؤملا اهدقع نم ةدقع لحبال : هيلا ةرقتفم اهلك مولعلا

 تاليوأتلاب فسخلا ميسو ميخ دق ثيدح وأ ةيآ نم مكو . وه الإ ةبركملا

 فرعي الو « ريفت الو ريع يف ملعلا اذه نم سيلو لوأت نم نأل « ةديعبلا
 ءاهتسحل اهتركذ 1*2” يرشخمزلا مالك نم ةدبن هذه ٠ اهريبد نم « هنم اليبق
 عقو يذلا مهولا اذه ىلا يكبسلا ريسشيو « مهو اهئانثأ يف مقو هنا ريغ

 يرشخمزلا ركذ ذإ : (هنيسيب تايوطم ءامسلاو) ةبآلا لوح ءيرشخمزلا هيف
 ةدمحماب : لا لب+ لسور هيلي قا نلعب تلا نان نيرا هلو تيس

 دصق « دوهيلا رابحأ نم ربح : كلذ لئاقلا امناو ٠.. ةمايقلا موي ناك اذإ

 (.٠ هردق قح هللا اوردق امو ) : ىلاعت هلوقب هيلع "در اذهلو « ميسجتلا كلذب

 يف الاخ ناك نا هجولاف : هلوق « روهمجلا يأر يكبسلا دامتعا نمو
 يلايخلا هيبشن يهاضي هناف هعنمل هجو الف ؛ هب هبسملا يف ايقيقح هبسثملا

 هيبشت هنأل كلذك هنا رهاظلاف « امهيف ايلايخ ناك ناو « يلقعلا وأ « يسحلاب

 :هبهبشملا يف ايلايخ هبشملا يف ايسح ناك ناو « يلقعب يلقع وأ « يحب يسح
 ىلع نيرثكألاو *”فتصملاف يلقعلاب يحلا هيبسشت يف فالخلا انمدق دقف
 ٠ هزاوج

 فرع لصولا فرع نم هنأ يف ؛ نييغالبلا ضعب لاوقأ يكبسلا لقنيو

 لكلب جب ام ةفرعم ىلع فقوتب لصولاو لصفلا ملع : لوقيف « اهلك ةغالبلا
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 لاوحا نم : ةيضاملا باوبالا عيمج ىلع فقوتي كلذو . نيتلمجلا نم دحاو
 ٠ 9”2ةمدقتملا باوبالا نم كلذ ريغو . هيلا دنسملاو دنسملا

 امدنعميركلا لوسرلا لوقو .ةعبرشلا روهمج يأرب يكبسلا نيعتسيو
 : ىلاعت هلوق يف اذه رهظوو ::ةقطانملا وأ ةاحنلا دنع هيأرل : اريصن ىربال

 رمأ ركنملا نوكت نأ زئاج ال ٠ « مكفتأ نوسنتو ربلاب سانلا نورمأتأ »

 نوكي نأ الو . ركنملا وه ةزدهلا ىلب ام نأ ةدعاق هيضتقت امك ربلاب سانلا

 هل لخدم ال ربلاب سائلا رمأ ركذ ريصب هنأل . طقف سفنلا نايسن ركتملا

 نايسن الو . ركنملا ءزج ةدابعلا نوكت نأ مزلب هنأل نيرمألا عومجم الو
 لاح سفنلا نايسن نوكي الو ًاقلطم ركنم نايسنلا نأل رمألا طرشب سفنلا

 ىلا اهمايضناب اهتعانش دادزتال ةيصعملا نال رمألا مدع لاح هنم دشأ . رمالا
 ناسنالا ناك ناو بجحاو . ربلاب رمألا نأ ىلع ءالعلا روهمج نأل ةعاطلا

 الو . سفنلا نايسن ةيصعم فعاضي فيك ربلاب هريغل هرمأو هسفنل ايسان
 ناك اذا « ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىنعملا يف هنم بيرقو . رشلاب ريخلا يتتأب
 ٠ '*10اقلطم مومدم ثفرلا ناف : ثفري الف مكدحأ موص موب

 نا ميمجلا هجوو : ين وزفلا لاق : هلوق . يكبسلا تاحيجرت نمو

 بسانم ماع هنم ىنثتسم : وه ردقم ىلإ هجوت غرفملا ءانثتسالا يف ىفنلا

 اذه ناف ء لصفلا اذه يسانبال مالكلا اذه . هتفصو هسنج نم ىنثتسملل

 ٠ (هرةلصاف ةعطقلا هذه تءاجو . رصقلا دعب امب قلعت لصفلا

 رز : اضنأ رصقلا بيكارت رت نم ”دع نيغالبلا ضعب نأ يكبسلا بتك

 0 رظ هيفو : ا مقبب ملو ماق
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 . تبرض أديز : وحن يف . لوعملا ميدقت اهنمو . اهعومجم نم رصقلا لصح
 اهدعب امو . ١5 ص يناثلا ءزجلا يف ناك مدقت يذلا اذهو . (*7'مدقت امك

 انثيدح دنع اهب اندعو يتلا رومالا نم هيبنتلا ادهو . لعفلا تاقلعتم ناوحأ نم
 لصفلا نم هيلا انرشأ يذلا ريغ نم انتسارد ءانتأ يف دعب ال ىكبسلا ذيفنت نع
 نأ ىلا ةراشإ اذهو . ةيغالبلا دوهجلا ءوض يف فقاومو اباضق نم يناثلا

 يكبسلا تارابع نمو ٠ تالصو جئاشوب ضعب ىلا اهضعب ءيموب لوصفلا
 يفو .59 1١: حجارلاف : ةيغالبلا هتيصخش نع منن يتلا هلاوقأ ةيحيجرتلا

 .وه ا: ١ لمأتيلف . 7: ١ كلذ ىلع لدتال هترابعو : ١ :07١ رظ داهشتسالا

 ةفميطل هيفو تلق .١٠ا:١1 تلق ٠١٠6١:1١. كلذ نم نسحأو

 اهركذي ليوطتلا رأ مل ١٠١:١ ةفص لهب مل: 600١

 هئازجأب . باتكلا فيعاضت يف هارت اسم ريثك تارابعلا هله لثمو . +:

 ٠ ةعبرألا

 بجعاحلا نيا نا ملعاو : لوقيف . بجاحلا نبال انأر يكبسلا فعضب و

 ميدقت نم سانلا نم ريثك هسهوتب يدلا صاصتخالا نا : لصفملا حرش يف لاق

 ا نيدلا هل اصلخم هللا دبعاف » ىلاعت هلوقب كلذ ىلع لدتساو . مهو لومعملا

 ىنغأ نيدلا هل اصلخمنأل : فيعضلالدتسا وهو ( دبعاف هللا لب ) ىلاعت لاق مث

 روصحملا ركذ نم عنب يذلا اسف نكن مل ولو .ىلوالا ةبآلايف رصحلا ةدارا نع

 ريغ لحم يف روصحملا ركذ نم عئمي يذلا امف نكي مل ولو ٠ ىلوالا ةبآلا يف
 لك : هللا الا تدلع ام : لوقتو . هللا تدع : لوقت امك ء رصحلا ةغيص
 ىلا ءاس
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 درفم زاجم لسرملاو . هل عوضوم وه اب هانعم ةهباشم هتقالع درغم زاجم
 فلاخم وهو .فنصملا ىلا اذكه : هل ءعوضوموه امب هانعم ةهباشم ريغ هتقالع

 مالك ىضتقم وهو : قيقحتلا ”نأ انمدق دقف قيقحتللو : يكاكسلا مالكل

 كلذ نوكي الف . ةغلابملا دصقت ملو ةهباشملا تناك اذا ةقالعلا نا : يكاكسلا

 ىلع ةراعتسالا قلطن ام اريثكو . ةراعتسا ناك ةغلابملا تدصق ناو : ةراعتسا

 وصو ظفللا لاعتسا ةراعتسالا : لاقيف : هبسثملا يف هب هبشثملا مسا لامعتسا

 اصاخ نبل اذهو 5 لايعتسالا ال. ليعتسملا لفمللا وها: زاحملا ناف : عيسوت

 .هعوضوم ريغ يف ظفللا لاسعتسا ىلع زاحملا قلاب ام اريثك لب : ةراعتسالاب

 ٠ 2**”بوصأ ناكل هتلمجب زاجملا يف عسوتلا اذه فنصملا ركذ ولف

 : يكاكسلا يأرل هراصتتا عم . ةيعوضوملا هتاحيجرت يف يكبسلا دئارو

 يكاكسلاو 5 لوقف 0 هرسصان و ين وزقلا عم قحلا ىر رخآ فقوم ىف هارت

 بوصأ . فنسملا هلعف يذلاو . ليلقتلاب ريقحتلاو : ريكنتلاب ميسعتلا طلخ

 ريثكشلل هيلا دنسملا ريكتت لوح ثيدحلا اذهو ٠ ؛*؟'امهنيب مزالتال هنأل
 ٠ ميمعتلاو

 ليجعت لوقيف ٠ حاتفملا بحاص لوق ىلع ينوزقلا لوق يكبلا حجربو

 ء'انعبأ هرغا 97 لقوعي هناي + لؤاعلااذل

 « ىرخأ ةرم ينبوزقللو : ةرم يكاكسلن يكسسملا تاحيجرت نم ظحالن

 امدنع هجوبو مهبأر مرتحي لب : مالعالا بيهتب الو : ةيعوضوملا ىخوتن هنا

 : حاتفملا : رظناو - 519 ص صيخلتلا رظناو - 7. : 6 : حارفالا سورع ه4
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 .قحو ةهاجو هبآر يف ناك اذإ . ذيسلتلا ةيق نم للقب الو . هيجوتلا ىرب
 ةلماجملا وأ قافنلا مدعو ؛ثحبلا ٍفةيعوضوملاثحابلا مامأ يكبسلا مسرب اذهبو

 .٠ قحلاو قدصلا باسح ىلع

 درلاو هيجوتلا يف . تمدقت يتلا جذاسنلا عيسج مضن نأ انلواح ولو

 ةبوعصان دجو ال . ةيغالبلا يكبلا دوهجل لماكتم موهفم ءاطعال « حيجرتلاو
 .يكبسلا دهج مهف ىلع دعاست اعيمج اهنأل : تايئزجلا نيب ًاركانت وأ . كلذ يف

 ىف لثتت يتلاو هدوهج نم يناثلا مقلا درونس : ةرظنلا هذه حيضوتلو

 ٠ ةيغالملا تاميسقتلا

 ةيَسالا تامل مي“. كرب ا ةز# ب ع 1
 كفنبال ميسقت يف يغالبلا هدهج رصح دق : يكبسلا نأ نهذلا ىلا ردايتي

 ىلإ تهجو ٠ نيدرعلا هياكل يوت لا باز دلا نكلو : يكاكسلا ميسقت نع

 تاسيسقتلاب رتأتلا ىلا ةفاضالاب . ةيتآلا ناولألاب تنولت ةيغالبلا هتاميسفتت نا
 ٠ ةيكاكسلا

 ىلع ميدللاو نايللاو يناعملا  ةثالثلا ةغالبلا مولع يكبسلا مهف ١

 .٠ ةدحاو ةدحو اهنأ

 حرستلاب اهديؤوب ناك . ةيبرعلا ةغالبلا بورشل يكبسلا ميسفت ف - ؟
 ٠ ميركلا نآرقلاب ةيوقلا هتلص نع منت يتلا دهاوتلاو < ينآرقلا

 نىك. هتمتش ىلا ت تياسشلا مضي . ةلوطملا هتسارد يف يكبسلا ناك +

 ىلع ارست , تقفتا اذإ دحاو حلطصم تحت اهعيجتو . ةيغالبلا اءاضقلا

 ٠ تايثزجلل اليلقتو . سرادلا

 2 ا



 اهيسكت يتلا يلا حولا . يكبسلا تاسيسقت ىلع ظحالن -
 ٠ ةيبرعلا ةغالبلا يف نيداشلا ىدل لوبقلا بوث اهبلتال « ةيبدألا حورلا

 ٠هريغويند وزقلا بيطخلا تاسيسقت' ىلع هتاسيسقت يف يكبسلا دازاه

 ناك . هباتك يف ىكبسلا اهثب ىتلا . ةيغالبلا تاسيسفتلا لالخ نم - 5

 «بيترتلا وأ ةملكلا وأ ةرابعلا يف أطخلاو باوصلاو . بولسألا ىلا ضرعب

 افن رعت اهضعب فرعيف : ةيغاللا تاحلطصملا مهف يف يأر يكبسللل +

 ٠ ةغالبلا لاجر نيب هب زيمتب

 امير . سورعلا باتك يف انتسارد لالخ نم اهانظحال يتلا حمالملا هذه
 راثكالاب . مهنع فلتخي هنكلو . صيخلتلا حارش نم يكبسلا ريغ دنع ترفاوت

 هريغنود يكبسلل ترفاوت دوهج طانم اذهو : صاخ بولسأب اهضرعو : اهنم
 : اعابت . ةلثمألا ركذن . حمالملا هذه زيزعتلو . صيخلنلا حارش نم

 2 عبدبلاو ين اعملا ونايبلا  ةثالثلا ةغالبلا مولعنيب الصفي كبسلا ىربال

 عوبجم ةغالبلا ملع لعج فنصملاو ) : الئاق ىنيوزقلا لوق لقنب كلذلو

 يكبسلا يضتري مل اذهلو ٠ 27( ةغالبلا عباوت نم عيدبلا ملع لعجو : نيملعلا
 عسباتلاو : هلوقب . ةثالثلا مولعلا نيب ةممئاق ةلصلا نأ ررقب لب . فقوملا اذه

 ءا ةقباسلا ينبوزقلا ةرامع ىلا ةرابعلا هذه ةفاضان دحاو ملع عوبتملاو

 نود يناعملا ملع اهب صتخبال . لاحلا ةقباطم نأ يكبسلا ربتعب اذهلو

 رابتعالاب لاحلا ىضتقم لب : يبيطخلا هيلا راشأ اك . عبدبلاو نايبلا يلع
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 مولملا ةلص ىلا يكبسلا هجوب مهفلا اذهبو ٠ ةثالثلا مولعلا لخدن بسانملا

 ليبس ىلع الإ اهنيب لصف الأو ٠ يغالبلا فقوسلل يبدألا حرشلا يف ةثالثلا

 نايبلا يذع ىلع يناعملا ملع ميدقت نا يكبسلل ىءارتبو . ةيسلعلا ةساردلا

 اهيلا لصو ةرظ ىقرأ هذهو ٠ ("7عرفلل لصالاك . اسهنم هنأل . عيدبلاو
 ٠ ثيدحلا ةغالبلا ملع يف 0

 عيدبلاو نايبلاو يناعملا ىلع هقالطا + يكبسلا دنع يغالبلا ميسقتلا نمو
 مهنأ نيس هريغو فذحلا زاجبا نم نيينايبلا مالكو ) : هلوقل « نايبلا مسا

 . 200( هفنب لقتسملا مالكلا ةلمجلاب نوديرب

 الخادت اسهلخادتو . ةغالبلا مولع نيب ةلصلا هذه ىكبسلا رعشتسو

 زاجملاوليوأتلا باب يف هيلا ضرع ام نا دقتعي هنأل . باوبألا بلغأ يف ازراب

 .مونلا ةداع هيلع ترج أم ىلع جرد هنكلو : نايبلا ملع هناكم : يناعملا ملع يف

 ملع هلحمو زاجملا عاونأ نم هلك وأ قيس ام بلاغ لوقت كافل لوقي ذإ

 مهرثكا ةداع ترجح نكلو . كلذك رمألا نأ باوجلاف . يتايس اك . نايبلا

 يناعملا ملعو نايبلا ملع لخادتو : مهانمبتف ملعلا اذه نم عاونالا هذه ركذب

 ىنعم نم لسحت ام عم : ملعأ ىلاعت هللاو ةرابعو 0"2( ملعأ ىلاعت هللاو ريثك

 سي يكبسللا مالك نا اهتايط ف لمحت « ةيمالسالا ةرظنلاو ٠ نيدتلا
 يأر ريغ ىريو : رخآ ثحاب يتأب امبر ذإ : ةيضقلا هذه يف ريخألا مكحلا

 ٠ ىكبسلا

 نمصخأ  نايبلا  ملعلا اذه : لوقيف : يكاكسلا ىلع يكبسلا دريو

 . )هال. :١655.668 :هفقن دك
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 نا لاقي دقو ٠.٠6٠ درفملا ةلزنسب كلذو بكرملا ةلزنسب اذه ناو . يناعملا ملع

 هبدصقب يناعملا ملع ناو . لاحلا ىضتفم ىلع مالكلا قيبطت هب دارب نايبلا ملع

 نأ يكبسلا ىرب مدقت يذلا اذهبو .:'1*”ةفلتخم قرطب دحاولا ىنعملا داربا

 نسع ا>راخ ميديلا ىريال هنا مدقت كلذ لثم نمو . نيملعلا نيب ةئاق ةدحولا

 ٠ ارظ الو اقيبطتال . هغالللا

 . ةينآرق دهاوسب هديوب . يغالب مسقت ىلا يكبسلا ضرعي امدنعو
 قدص يف ءارآ ةدع هركذ كلذ نمو : هحهنم ع ىتلا تاءارقلاب همعدبو

 . ربخملا داقتعا مدع عم . هتقباطم مدع وأ جراخلل هتقب ايمو 2 هيذكو ربدلا

 . اقدم نك مل ادقف ناف : امود هب داقتعالاو جراخلل ةقباطملا قدصلا نأ وأ

 قدصلا نأل . هريغ نود هديوي يكبسلا لعج يذلاو . روهمجلا يأر قوسيو
 لثم . ى:ناهمدع بذكلاو . ال مأ ادقتعم ناك ءاوس جراخلل ةقباطملا يف نوكن

 يف نوبذاك ىنعمو : « نييذاك اوناك مهنأ اورفك نيذلا ملعيلو » : ىلاعت هلوق

 ةسادلاب بدكلا ناو . بذكلا ليبس ىلع ةداهسلا ةهقيقح دارأ اناو . ةداهتلا

 شدخبو . بذاك مهدنع هنكل : اقداص ناك ناو ريخلا اذه يأ : مهسعز ىلا

 اوناك نيقفانملا نا : يناثلاو . ىفخبال ازوجت هيف نا اسهدحآ . نارءأ اذه يف

 ٠ 2"! ةنسلاب اهنوركس اننإ 3 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةون نويلعب

 هلو نا ملعاو : لوقيف +: هاضترا يذلا يأرلا نع هعافد يكسلا لصاويو

 ىسمىلاعت هنا ظحاجحلا ىلع درب دق . ( نويذاكل نيقفانملا نا دهشب هللاو ) ىلاعت

 نا يكبسلا ىريو . داقتعالا مدع لب ةقباطملا لصحت مل هنا مم ًابذك مهلوق

 يبلطلا ءاشنالا نم . ربخلا ريغ يف مق ربخلا يف عقب انك بذكلاو قدصلا
 1 (580ىبلطلا ريغو
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 لب اهسفت رايثعاب ءافغلاو روهظلاب فصوتال ةفرعملا نأ ىكبسلا ظحالن

 ستقف لمت ىنداب وأ ةهيدبلاب كردت اهنأب هرسعو اهليصحت ةلوهس رابتعاب
 : ىلاعت هلوف ةرهاظلا لثمو : ةبصخ نوكتف رظ لوقل جاتحت دقو . ةرهاظلا

 ينترس كلوقك ةيفخلاو مهتراجت يف اوحبر امف يأ . ( مهتراجت تحبر امف )
 نام وا يزاجملا فرظلا ىلا دانسالا نم وهو . اهدنع هللا ينرس يأ . كتيؤر

 ؛ 430 ورتسلا يبس هب كرلا نا تينسلا:ةنيالبب دانسالا

 ادستعم نيبغالبلا تاهيجوت ريغ تاهجو ةيغالبلا ةلئمالا يكبسلا هجوبو
 : لشهن نب ديزي لوق كلذ ىلع دروبو . ميركلا نآرقلا تاءارق ىلع

 هلوق يف لعفلا اوردق اذهلو لعفلا ظفل مدقتل حجري انه لعفلا ريدقت

 كيل وهو . لوعفلل ءانبلاب حبسي ةءارق ىلع ( ةراجت مهيهلتال لاجر ) ىلاعت
 يأ 5 ىدانم ديزي نوكتو . ةيلكلاب فذحلا نم نوكنالهنا لمتحي هنا ىلع

 كيب ءاب حتفب ةيؤرلا تناك نا لعافلا وه عراض نوكيو كدقفل ديزياي كيل
 ودغلاب اهيف هل حيسي ) ىلاعت هلوق هنمو اهمضب ةباورلا تناك نا هنع بئانو
 ٠ '" !ءايلا حتف ةءارق ىلع ( لاجر لاصالاو

 . بلقلا ينيوزقلا دنع تافتلالا ف رهاظلا ىضتقم ىلع جورخلا نمو

 ابونعم ىرخأ ةراتو ايظفل ابلق نوكت ةرات بلقلا ىنعم نأ يكبسلا ىرب اذهلو

 :لوقب ذإ . ميركلا نآرقلا نم هيجوتلا اذهل اديج اريسمت يكبسلا دجيو

 نأل كلذو . هيلع نآرقلا لمحي نأ زوجي الو نآرقلا ريغ يف زوجبال بلقلا نإ
 . ىنعملا مسوفل اعاستا رعشلاو مالكلا يف زوجي بلقلا نع لاق ةاحنلا ضعب

 هوكي 1 هيمقع عاق
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 نآرقلا يناعم يف ةرورسف ائيش ىربال يكبسلاو . ةرورض هلعج مهضعب و
 ضرعب مويو ) : ىلاعت هلوقل ةئطوت يكبسلا نم مهملا اذهو . بركلا

 ىلع ةقانلا تضرع لثم بلقلا نم يرشخمزلا هلعج ( رانلا ىلع اورفك نيد
 بلقلا ىلع نآرقلا لسح يغينبال لاقو . نايح وبآ انخيش هركنأو . ضوحلا
 ادعس علا ناك اذإءيكبلا كوش !ذهلو د 1903ةر وريال حيحمصلا دإ

 دنع هنم دذقفنأ ىكبسلا دلع ىغالبلا سحلا لا ىرن اذهبو ٠ هيلع لاحلا

 ىلع ذاتسالا قح فرعب ذإ . هشاقن يف بدؤم هنكلو نايح ىبا هخيشو هذاتسأ
 هلاقام ريغ هانلق يذلا اذهو : الئاق ةيضقلا هده نم ىكبسلا ىهتتيو ٠ بلاطلا

 يونعم بلق ةبآلا يف يذلا نأ هلصاحو . يرشخمزلا هلاف ام ريغو انخيمش
 اظحالن اذه فو . ذاش وهو ىظفل بلق ةقانلا تضرع يف ىذلاو هيف ذودش الو

 يف ءيش اذه نم سيلو برعلا مالك ينو رعشلا يف ةرورضلا نأ ىرب يكبسلا نا
 8 (””هبركلا نآرقلا

 يأر يف ةنرقلاو . دحوم نع ارداص ناك اذإ "'”زاحم : ريبكلا ىتفاو ريغصلا باشأ لمجيف ينيوزقلا بيطخلا لوق ىلع قلعي ذإ . اهتاسيسقن' نم لظيو +دعاو مسا تعب ةبانج يتلا ةلثمألا مشينا ىكشسلا لواحتو
 كلذلو . ةيظفل لاثملا اذه يف ةنيرقلاذأ ىرب يكبسلان كلو . ةبونعم ينب وزفلا
 ةنرقلا يهو ةنيرقلا ميسقت نم لوألا مسقلا ىلا لاثملا اذه مضي نأ يغبنب
 -( ملسو هيلع هللا ىلص ) يبنلا ركذ اهتايبأ ضعب يف ةديصقلا كلت نأل . ةيظفللا
 : اهلوأ يف ةميتيلا بحاح دشنا امك
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 : لوقي ذإ بتكي ايف ظقي يكبسلاو

 تلق زاجملا ىلع لسحب مل تيبلا كلذ نأ فنصملا نم مدقت دق تلق نإف
 مل ام زوجتلاب هيلع مكحب ال تيبلا كلذ وحن نا مدقت يذلا لب كلذك سيل

 ةيظفللا ةلالدلا حوضو يف تيبلا اذهو ٠ ملع دقو هانعم دارأ هلئاق نأ ملعب
 ٠ محنلا يبا تيبك يكبسلا دنع

 همدع ىلا اليبس دجو اذا بايسنالا ىلا حاتري هنأ الإ يكبسلا حرش لوط عم

 انلوق نإ لوقيف اياغقلا ضعب نع ثيدحلا زجو انايحأ هارن اذل ء هنم ديزتلاو
 راعتمم لا وأ راعتسملا بسان اس نارتقالا ةيحيشرتلاو ةيديرجتلا ةراعتسالا يف

 .٠ ("؟”ازاحم مأ ةقيقح هل هتسءالم تناكآ ءاوس هسناان اس دبرت امناهنم

 : الئاق هيلع قلعب مث ينوزقلا بيطخلا لوق يكبسلا ركذي
 0*2 ىحلا مدع ةدارال نوك دنسملا ريكش نم فنصملا هركذ ام نإ

 1 مو 2 علطق ام هيلع ىكحلا دارا اذا هنأل رظ هلاق اميفو تلق . دهملا مدع ةداراو

 « الخدم اهيف ظفلل نأ ىنعمب تايظفل ثالثلا تالالدلا نا : لوقيف تالالدلاو

 لكلا نيضتل هنيسفت ةيناثلاو ىنعملاو ظفللا قباطتل ةقباطم ىلوألا تيسسو

 ٠ "10م1 زلتسالا نم اه امل مازتلالا ةثلاثلاو هن زحل

 كلذو . دنسملا ىلع هيلا دنسملا نع ثيدحلا هسادقنت ببس ىكبسلا نيبو

 هنأ ميدقتلاب ردجأ فوصوملاو . ةفصلاك دنملاو فوصوولملاف هيلا دنسملا نا

 .؟58١195-001 5-8 :1١51/1 ؟ : كلذ لثم نم ةلثمأ : رظناو . ١81:14 :هسسفن 1
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 اييلع يتآم يتلا لاوحالا ىلا هجو مث . لوسحملا يه ةفصلاو . عوض وما

 وه ركذلا نأل ركذلا ىلع فذحلا ركذ مدقو . هركذو هفذح اهنمو هيلإ دنسلا
 ريغ نس اندح ناك اذاو 2 هيلع ليلد دوج ون الا نوكال فذدحلاو . ليما

 * ل بسسانملا هجولا ريغ ىلع افدح ناك هيلع ليلد دوحو

 ذإ ؛ دهاوشلا ين زربت ينيوزتلا ىلع تاسيسفتلا يف تادادز يكبسللو
 هلوق  قيدصتلا يأ هنم نوكي نأ نكسو . قيدصتلا نع هثبدح دنع لوقب
 1 (180نا رجلا يوت اهو ىلا

 نم هل ديال ضيرع باب '"'”لصولاو لصفلا باب نأ يكبسلا ىربو
 مالسك ف ترظ ينا ملعا . اهنم دبال ةمدقم مدقنلو دجلا قأس نع ريسشتلا
 نييةلخادتم اماسقأ تدجوف ( لصولاو لصفلا ) بالا اذه يف هريغو فنصملا

 اوررق مهتدجوو اضعب مفدي اهضعبو هجو نم صوصخ ءموسع ريثكو .اهنم ريثك
 هل سبل ام لعج نم باوبحلا ريغ ىلع ارومأ اوركذو لاكشإ نع ولختال دعاوت

 ٠ هللا ءاش نا هارتس اسم كلذ ريغ ىلا هسكعو لحم اذ بارعالا ند لحم
 باغو هيطاعت هب لهنت اديسقتو ةدعا بابلا اذهل ترتخا ىنا ىل ىضتقاف

 هتلمأت اذإ حاتفملا بحاص هالكل ةفلاخم هيف سيل دعاوقلا هذه نم هركذأ ام

 ٠ هدعب نم مالك يف للخلا عقو اناو لمأتلا قح

 اهنإ لب عبرأ ىلع رصتقت رصقلا قرط رب مل هنأ يكبسلا تادايز ندو

 ةفصلا ىلع فوصوملاو فوصوملا ىلع ةفصلا رصق نأ ىربو . عبرأ نم رثكأ

 ٠ ا" ”هريغ وأ اتعن نوكت نأ نم معآ يهو ةيونعملا ةفصلا يأ

 .ا1315١5١. 5541: 5 © كلذل ةلثما رفناو . ؟ا9ه . 591101 5: قباسلا اال

 598:11: هسقنل الم

 210 6: هقلا ا

 . ا١ؤال امتد. املك ؟ : كلذ نم ةلثمأ راناو )551015: هفلا م.

 ا هت ا ولولا 1#

 جت



 دنع بولسالا بيترتو ةرابعلا ميسقتل ههيجون يكبسلا تاميسفت نمو
 ةفلتخملا قرطلاب دحاولا ىنعملل دحاولا داريالا نا كشال : لوقب ذإ ىنوزقلا

 ,كف10 أ ناكو دحاولا داربالا لمست قرط ىدحاب فنصملا لاق ولف نكمبال

 يغني ؛ ميخفتلا مضاوم يف لمعتستو ناباب ماهفتسالا لوح فنصملا لوق فو
 , 40 ريظإ اني يناع ةوسوقم رهتابك تضصتلا متفا وع اق لإ ليمتما ال لوشن نا

 يو ميدقتلا يضاملا يف هنم دلوتيل فنصملا لوق نإ : الئاق يكبسلا ثدحتو

 اذإ عراضملا نال لبقتسملا يفو لوقن نأ ةرابعلا باوص صيصختلا عراضملا

 هريغو كلام نبا هركذ اك لابقتسالاو يفملا لمتحا فورحلا هذه دعب مقو

 لابقتسالاب لب لبقملا ظفل ةفلع ىه ىتلا ةعراضملاب هل قلعتال صيصختلاو
 هيلولدم دحأ وه يذلا

 و (*9هلولدم وأ

 اذإ نييغالبلا نم هريغ لاوقأب : ةيغالبلا هتايسقت يف يكبسلا نيعتسيو
 يف يرصملا عبصالا يبأ نبا لوقب هداهشتسا كلذ نمو ديربام ينعت اهدجو
 زجعلا در نآرقلا عيدب بحاص مسق : لوقي ذإ زجعلا ىلع ردصلا در ميسفت
 يىوتعم ةهيطبار ام وهو يونعم ىلاو قبس ام وهو يظفلل ىلا ردصلا ىلع
 اذإ لب ني وكرشال عنيف[ ضلع اا وصا نيد اهبإ )11 ىلاع هلرقلا
 .٠ ( متدتها

 ( ابينذت هركذ ىمس كلذلو هلبق امل ينذلاك لعجو . 2**”لصولاو لصفلا بابل
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 ٠ 2477نايبلا ملع نع جراخ اهتاسيسقتو ةبقطنملا ةلالدلا ثحبم كلذكو

 هسهف هصيخلت يف ىكبسلا اهزربأ ىتلا هيالبلا تاميسقتلا نمو

 . ةغاللا نم الاجم رثكأ *!”ةحاعفلا نأل ةغالبلا لبق ةحاصملا نع ثيدحلا

 ٠ ةغالبلل طرشلاك ةحاصنلا نوكتو

 ىلع ةحاصفلا ميدقت نأ يف نيحراشلا ضعب لوق يكبسلا يضت رب الو

 لب ب ىكملا ال ةغالبلا نم معأ ةحاصفلا نأل لب . اهنم معأ اهنوكل ةغالبلا
 ةيئاقلا ةلصلا انمدق امك يكبسلا ظحالب مهفلا اذهبو ٠ ةغالبلا ءزج ةحاصفلا

 ٠ مادختسالا يف . ةغالبلاو ةحاصفلا نيب

 وم نييغالبلا روهنج هلسهأ دق يغالب حالطصا ىلا يكبسلا هبنيو
 عم راصتتالا يف ركب وبأ يضاقلا هركذ دق حالطصالا اذه نأ الإ : ةعاربلا

 اذهبو ٠ ةغالبلا دح نم برقب اسب  ةعاربللا  اهدحو ةغالبلاو ةحاصفلا

 ةيغالبلا تاحلطصملا نيب ةلصلا مهف يف هترظ ديو هارت يكبسلا نم لقنلا

 ٠ ةيقيبطتلا ةهجولا نم

 مهللا لق ) : ىلاعت هلوق يف نييغالبلا تاحلطصم نيب يكبسلا نزاويو
 عضو نم ىلاعت هلوق نوكي «ممرذأ نيننايبلا ضعب ركتأ ذإ . ( كلملا كلام

 ةلزنم ملكتملا ريمض ليزنت يف ىكسلا يأر يف اذهو . ريضملا مضوم رهاظلا

 ٠ برعلا ةعاجش هامس ريثألا نباو : تافتلالا يأ لقنلاب . رهاظلا

 مهنم . ةاواسملاو بانطالاو زاجنالل نيبغالبلا تاعيرعت يكبسلا لقنبو
 . ؟ل1 151.911 . 5١1١ 9: هفاد م5
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 لاوقاألا هذه انعجار ٠ صيخلتلا بحاصو ةحاصفلا رس بحاصو ىكاكسلا

 لوق كلذ نمو ٠ '**0احيحص اقيثوت ةقتوم اهاندجوف اهباحصأ دنع
 تانعالا ىسس هتقيفح نع ماهفتسالا جورخ نم عونلا اذهو : '؟*”يعبسلا

 .٠ فراعلا لهاحت زتعملا نبا هامسو

 ٠ نييغالبلا دنع تاحلطصملا ومن خيرات يف لخدتو « ةيغالبلا

 سعب توم يف ةبراغملا ضعبل نيمضتلا يف لثم ىلع يكبسلا قفاوبالو
 3 (3ارهباحصأ

 ًانومجار هللا ىلا انإ اانوكن نأ تفخ ام ناك دق

 .(انوعجار هللا ىلا انا ) ظفللا اذه نأل رظ اسابتقا اذه ةيسست فو

 مالك هلثم نع هزني ناو هلك كلذ بانتجا عرولاو نآرقلا نم لصألا يف سيل

 لمجو ميركلا نآرقلا نم ائيش ذخأ اذإ ايسال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . نيقتملا بسانب هلام ةءاسالا نم كلذ ناف اعارصم وأ اتيب

 ةسردم هنم عرفو هيف بتك نمو . عيدبلا عاونأ ىلا يكبسلا ضرعيو

 يساشلا نيدلا فرشو قيشر نباو ؛ رفعج نب ةمادقب ارورءو زتعملا نبا
 : (5لاقف عبصالا ىبأ نبا ىتح

 ىلا هجو مت « عيدبلا ملع خيرات يف ءارآلا عمج دق يكبسلا نوكي اذهب

 .د .صدحاصقلا رس : رقناو 1*1 : حاتفملا : رظناو « 16. 1: 8 : هسفنا م8
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 ذخا دق ىكسلا ناكو ٠ ريبحتلا ريرحت وهو . كاذنآ كلذ يف بد؟ لضفأ

 هذه ىلع رصتقبو انب يدتقي نأ بحأ نم هنا يف زتعملا نبا لوق نم ةزاجا

 ريغ هيف ىأرو عيدبلا ىلا ائيسش اهريغ وأ نساحملا هذه نم فاضأ نمو لعغيلف
 اهدارأ نسف عسيدبلا ماسقأ ف يكبسلا ديزي كلذلو 2 هرايشخا هلق انأر

 ٠ /؟راهعجا ريف

 حبصت ةراعتسالا ناف . ايلج نكي مل نإ هبشلا هجو نأ يكبسلا ىريو
 , (90!زافغلا

 اذهو ةراعتسالا وهو زاجملا يسق نم يناثلا مسقلا ىلا يكبسلا ريشو

 "ريكاكسلا يآريف ةراعتسالاو يناعملاملع رهوجيف ةلالدلل اركذ ىرنال اننأل
 نا ودبو ىكاكسلا يأر اذهو ةفلاملا دصق طورشب هيسشتلا هتقالع تناك ام

 هلوقك فذحلا زاجم نم هنا لثم ذإ : رظن هيف ىكبسلا لوقي . هيدان لعج

 لوقت نأ همزليف زاجبالا باب يف فنصملا هركذ دقو ( ةيرقلا لأساو ) ىلاعت
 , 29"قرفلا امف الاو هيدان عديلف هلثس

 وهو : '*'0ةيانكلا يف يرشخمزلا هطبنتسا ام ىلا يكبسلا هجوب اريخأو
 اهنم ةصالخلا ذخأيف رهاظلا فالخ ىلع اهانعم ةلمج ىلا دسب ىرشخمزلا نا

 ءاسالا نم عون ةقيقحلا يف هذهو زاجملا وأ ةقيقحلاب اهتادرفم رابتعا ريغ نم

 .158:ةهفندؤكا
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 : ىلاعت هلوق يف مدقت انك ليثمتلاب ةراعتسالا نم عون نوكي نأ يغبنيو تلق

 (٠ هنيمس تابوطم تاومسلاو ةمايقلا موب هتضبق اعيمج ضرألاو )

 ةيغالبلا يكبسلا دوهج حمالملقيسملا مسرلامم ةقباسلا ةلثمألا نم ظحالن

 ضعب يف لخادتت ةلثمألا نأ « الماك هحرشل ا اهانمسر يتلا

 اذكهو يكبسلا دوهجل ةعماجلا ةروصلا لثمتل عمتجتنأ حلصتو « اهتاهيجوت

 يعوضوملا ثحبلا قيرطب دوهجلا كلت زربنو ةساردلا رسينت ىتح اهانأزج
 ٠ صنلا كاذ هيلا هجوب امل دصرلا مث : صنلا قاطنتسا ىلع مئاقلا

 تزواجت 0 ا تامسسقتلا 0 هاو

 رو ةيقلتن تاةازلا فاي تس كحال نال # انه ةلمالب تادار هولا نع

 جئاتن نم هيلا انيهنتا ام ىلا انقيس رخآ ثحاب عم تقفتا هذه انتساردو

 هتنكم صيخلتلل هحرش يف يكبسلا :2نيدلا ءاهب اهعبتا يتلا ةقبرطلا نا يف

 بحاص اهليهأ يتلا لئاسملا نم ريثكلا ةغالبلا باوبأ ضعب ىلا فيضب نأ نم

 قع نع فشكت ةلوطم ثوحبب يتأو . نيقباسلا ءاملعلا نم هريغو صيخلتلا

 ٠ ةيملعلا ةداملا يف ةرازغو مهملا يف

 . ؟؟7 ص . رصانلا دبع .د ةلصلا _16

 . اليك : 5968 : كلذك رظناو : 589 :افص .د  سيباقملا 1

-1١44- 



 لب « هبأر حرشب يفتكي ال ةيضق يف ءاملعلا ىلع يكبسلا دري امدنع
 ىلع هدر كلذ نمو ؛ ليوأت وأ دهج ريغ نم ءيراقلا هيلع فقي ىتح هصخلب
 : حرقلا دعب لوقي ذإ 0..)حدملاو دمحلا ىنعم يف ىليهسلاو يرشخمزلا

 نإو . ىلاعتو هناحبس هللا هب صتخا ميظعتلا هب ديرأ نا دمحلا نا صخلتف

 يكبسلا نإ : لوقلا عيطتسن اذه نمو ؛ ًآصاخ نوكتال « ةازاجملا هب ديرأ
 يف دمتعب اذهلو ٠ كلذ يف قحلا هنديد لب . هريغ تالز نابت يف دهجب مل

 يبدألا لبعلا اذهب هنأكو . مكح نم هيلإ ىهتنا امي هيوبيس يأر هنأر ةصالخ

 ىنعملا اذه نظأ الو مهتاباتكو نيرخآلا ءارآ عم لماعتلا يف اسرد انمامأ يقلب

 فيلأتلاو سردتلاب همامتها نم هنع انفرع امل ؛ يكبسلا ريدقت نع ديعبب

 قيرطب ةحيصنلا مدقي نأ اهبحاص ىعدتست رومأ هذهو : ءاضقلاو « ةباطخلاو

 هنكلو : هيلا قفو اذإ كولسلا ليبس ىلعو . كلذ نم نكست اذإ : ءاحالا
 . هيبنتلاو هبجوتلا ةرشابم يف ةذتاسالا بيلاسأ نع دعتبيال م كاذو اذه عم
 . ( ةقيقدل هبنتيلو ) : هلوقو ( ةقيقدلا هذهل هبنتيلف ) : 777لوقي ذِإ

 ىرث لب ىليهسلاو يرشخمزلا عم رصتقب مل ةشقانملا يف يكبسلا بدأو

 .٠ جارفألا سسورعس 1 910١" .
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 ارذعهسامتلا كلذ نمو . مهتشقانم رمألا ىضتقا نيذلا ءالعلا بلغأ عم هلثم
 ينبوزقلا صيخلت نا عم : حاتفملا صيخلت دارأ امدنع ينبوزقلا سمن يف ًامئاق

 يف صخلم حاتمملا نإ يكبسلا لوقت اذهل . همت حاتفملا نم لوطأ حاتفملل

 رصتخم هنإ ) : لوقي راذعألا ساستلا يف يضرلا قلخلا اذهبو « ينيوزقلا سمت
 5 (01١9 همت يف

 نم الك نأب حرصي ذإ . نييرصبلا عم يوحنلا هبهذم يف يكبسلا ليمي
 ةرظنلاهذهب نولئاقلا مهنوبرصبلاو : ( ردصملا نم قتشم لعافلا مساو لعفلا )

 . 209 ردصملا لصأ لعفلا نوربتعي نيذلا نيبفوكلا فالخب

 حضوبيو . يغالبلا ريسفت ىلا جاتحم يوحنلا نأ يكبسلا ىري اذهلو

 ( ءانعم يف وأ : العف ناك اذإ اقلعتم هل نوكن دق دنملا ) : لوقيف كلذ

 امو لعف لكل ناف كلذك سيلو تاقلعتم هل نوكي نأ مزليال لعفلا نا هرهاظ

 الإ ٠ هفرظو قلطملا هلوعفم نمو ايدعتم ناك نإ هب لوعفملا نم تاةلعتم ههبشأ

 انك ناو لوقي لب ؛ فذحلا موسع دنع فقبالو ( فذحت ةراتو ركذت ةرات اهنأ

 ,(1490( افذح الثم فرظلاو ردصملا رت يسن الو افذح هبلوعفملا كرت يمسن

 هال

 لوطت دق ةرابعلا هذهو « ةرابع ةرابع صيخلتلا ةحتافل ىكبسلا ضرع

 يأر نم هيجوتو حرش نم هيلا جاتحت ام وأ « اهحوضو بسح «ء رصقت وأ

 .3195:01:هفندا.؟

 +.١٠ فالخلا لئاسميف فاصنالا : يرابنالا دمحم نبنمحرلا دبع . 101 166.

 ) ؟ ط رصمب هدالواو حيبص ىلع دمحم ةعبطمو ةبتكم 2« ( 58 ةلأسملا .
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 هخرش يف اهعبتيس ىتلا لوصألا ةحتافلا هذه يف ىكبسلا صخلطلو . ىكبسلا

 : ةعبرأ يهو

 .اهبلع درلاو لاوقألا ةشقانم ١

 ٠ اهقيتوت يف حيجرتلاو دهاوشلا قيقحت # ؟

 ٠ ةلزتعملا ىلع ”درلا +

 ٠ هب دعو ام ديفنت ملت سس 4

 يناجرجلا رهاقلا دبع عم يكبسلا قافتا ةحتافلا هده لالخ نم ظالنو

 حملتو : 156 : 14# : ١ ةغالبلاب ةحاصفلا ةلص فو : هم : ١ مظنلا ىنعم يف

 يف ةيعرسشلا ةيحانلا رتأو . ةيغالبلا تاسيسقتلا ضعبو : ىكبسلا ةفاقث راثآ

 ٠ هتاتك

 تاماع

 ةدمتعم عستت ةيغالبلا هترظ يكبسلا ىلع ظحالنف : يناعملا ملع يف امأ

 حيجرتلاو ءارآلاولاوقالل هرايتخافترهظ ذإ . يعوضوملاويقوذلا دقنلا ىلع
 انك . كلذ يف رثأ قطننل ناك اذهلو . اهنيب هتتزاومو : اهدقن وأ اه”درو اهنيب

 هلقنو ههيجوت رثكو د يناعملا ملع  نفلا اذه ف تزرب ةيغالبلا هنايسقت نأ
 ريثألا نباو . ه+اي+ ةنس ىفوتملا ةبيبنق نبا لثم . نيغالبلا نعو . هدلاو نع

 ذإ ةيوق يكبسلا ةيصخش ظحالن اذهلو ٠ قيشر نبا ةدسعلا بحاصو

 ْ : يف تجت
 نم هريغ دنع لخادت ام ريغ عم : هل هتاميسقتو لصولا لصفلا يف هيأر ١

 ىلا ةغالبلا ةدت> نع جرخت تاسست انايحأ هيلع "رج ام : نييغالبلا

 ىكسسلا جهن» ىلع ذخأملا يف هيلا انحملأ ام اذهو ؛ ةيضايرلا هتردقم راهظإ
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 ٠ دوجوم هنكلو . سورعلا باتك عج ىلع جردنبال ناك نإو

 انك ذإ : اهلقن يف قدصلاو . اهنيب حيجرتلاو نييغالبلا ءارآ نيب ةنزاوملا ل ؟
 اهعقومو . يكبسلا لقن نيب افالتخا دجن ملف . اهناظم ىلا لاوقألا درن

 .٠ لئاوألا اهباحصأ دنع

 يف ةغايصلاو بيكرتلاو . ةظفللاب هماستهاو ةيبولسألا ةيحانلا زورب ل ©
 ٠ هريغو ينبوزقلا ةرابع

 هرطضا ام اهباحصأ ىلا تاسألا ضعب درو : ةيرعشلا ةياورلا قيقحت ب 4

 ٠ حاضيالا

 بحاص ريغ ىلع درلاو . يرشخمزلا يف كلذ الثمتم ةلزتعملا ىلع ”درلا  ه

 ٠ نييغالبلا نم صيخلتلا

 هنارظ مدقت ام ىلا افاضم  يناعملا  ملعلا اذه يف رظنلا تفليام زربأو

 تناكنإو زاجملاو ةقيقحلل يبدألا هحرشو نييغالبلا نم هريغ نيبو هنيب ةيغالبلا
 ٠ 0'2يناجرجلا رهاقلا دبع هلبق نمو ينيوزقلا ةرظت نع فلتختال

 توج

 ملع نع يحن, ذإ ةيبرعلا ةغالبلا يف ةقاوذ يكبسلا ودبي نايبلا ملع ٍفو
 ليببو : ةغالبلا ىلا اهنم قطنملا ىلا برقأ يه ذإ اهتاميسقتو ةلالدلا نايبلا
 زاجملا نمو :٠١ لوقي ذإ هب لصتتو هيبشتلا ىلع ةينبم ةراعتسالا لعج ىلا

 .؟الك- 59(: قباسللا 6.٠

 .؟مك 3 9  هفلا ٠656
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 دارملاو ةراعتسالا قاطأو هيلع اهانبم نأل ةراعتسالا وهو . هيسثتلا ىلع ىنس ام

 ٠ ( ةليختلا ال ةيقيقحتلا

 .هدقنو هددرو هجاحح ف ةيفملفلا ةغبصلاو ةيقطنملا تانيسفتاا رثأ لقنو

 , 237” راحملاو ةقيقحلا نع ثيدحلا دعبو ؛ هيجوتلا ىلا يكبسلا ضرعت مل

 5 (047٠ىن اعملا ملع ف هل ضرع دق كلذ لق ناكو

 هيف لام ىلع لصحبال نم هيبسشتك فنصملا لاق : ''5'هلوق كلذ نمو

 دق لئاط ىلع لصحبال نم ناف ٠ ءيث ىلع لصحبال لوقب نأ يغبنيف رظن
 نبك قتيل سنا ) ىلات لوقو هلع 2: هلوتو» قت ىلع .لحمأل
 : لوقب نأ ىلإ قلاخلاب قلاخلا ريغ هيبشت نع رجزلا دوصقملا ''''( قلخبال
 مه داع هللا ةدابعو ااصأ مهتدابع تراص نأ ىلا اهتدابع يف اولاغ مهنأإل بلقانإ

 ( نر نا يلا: ونرعلا الإ عدم 0 رظ هيفو اعرف

 نم ةلاح حبقلا ف مهتلاح تناك هللا رغ اودع لل مهنا لاه نآ نسحألاو

 كلذ حضوب ذإ ينيوزقلا افالخ 21110ةءانكلا ف انأر يكبسلا ىرو

 نع داس يوتسو مودا ىلا مزاللا نم لاقتنالا ىلع ةيانكلا ىنبم نإ : الئاق

 هجراخ ةبانكلا نا رم عب 23127 يذلا ينم وزقلل افالخ موزللا ىلاموزلملا نم لاقنتالا

 لثمتلاو ةراعتسالا عاونأ هتحت سنج مس | زاحملاو 1 لوقب دإ ةقشضحلا نع

 .[.-)5115 1 هسفئد ٠.ا/
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 بسانت نم هل دبال زاجملا نا فر جلاو واكل نين رقلا ب لك ا

 ”درلاو هيجوتلا يف ىدألا قوذلا نايبلا ملع يف يكبسلا ودسو

 .٠ هب دعو ام ذيفنتو . ميسقتلاو حيجرتلاو

 ملع يف لاجملا ىريال ذإ : ةيدقنلا يكبسلا ةكلم زربت عيدبلا ملع فو

 ناولأ ف ةيدقن تاهيجوت هلو . (110اماذ انح لب ايضرع انسح عيدبلا

 ( 11! رخآلا عماسهدحأ ع وسجملا نيرمألا سفن فنوكن داضتلا!ىرب ذإ . عيدبلا

 كرتفلا نأ يكبسلا ىري الو هيف ةحاش ال حالطص ادهو عمجلا سفتال ك رتشملا نا و .هف ةحاشم طا اذهو 5

 نآرقلا ميدب بحاص ةدايز ىلا ىكبلا ريشو . ىنورقلا هسهذ اك داضتلا يف

 ,ؤناكتلابةمادق دنع هنسا اذه نأ ىلا هجوو : داضتلا عاونأ يف ىنبوزقلا ىلع

 هجوبو .اهدعب امو رئاسلا لثملا ف ريثألا نباو 5 جامهنملا يف هلقن اذك

 سانلا رثكأ نكلو 0١230قايطلا باب ف ينيوزقلا اهعضو ةبآ ىلا يكبسلا

 نيب ذخآ نا قابطلا نألارظن قابطلا بابنم ةبآلا لعج فو ٠ نوسلعي نوملعبال
 ٠ نويلعب لوعقم ريغ نودعبال لوعفم نأل نيداضتم ريغ ةنآلا يف امهف نيلعف
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 (١"ارضخ سدنسيف ىهوالا ليللا اهل ىتأام توملا بايث ىدرت

 فصو نع ردفملاو درجم رضخ هلوق نا نيحراشلا ضعب مهون دقو
 ىهو رخ رفخو ةهعوفرم ةيفاقلا ناف كلذك سيلو عسجلاب درمملا سدنسلا

 ه ةسدتس عتيج سدنس نأ راذتعالا نسحألا ناكل ةدرحم تناك ولو

 وهو راصبألا هكردتال ) 7"03ينيوزقلا لوق دنع فقد ريظنلا ةاعارم فو

 كاردالامدعب بسانملا فيطللا : لاقي دقو ( ريبخلا فيطللا وهو راصبألا كردي

 نم فيطللا دارملا امنا انه دارملا سيلو مجحلا رغص ىنعس ةفاطلاا نم وهو

 ٠ بسانتلا ماهبا باب نم اذه ىسس نأ ىغبنيف ةسححرلا وه يذلا فطللا

 بوسصب ملكتملا نأل كلذو ميهستلا وه ىكبسلا يأر يف ''٠*'داصرالاو
 فرع ذإ هيلع لدن امب تيبلا ببوصت ميهستلاو هزجع ىلا مالكلا زجع لبق ام
 نوكب نأ وهو نآرقلا عيدب بحاص لوقب هنأرب يكبسلا دهشتسيو يورلا
 ٠ ميهستلا ميدبلا سكعلاب وأ رخآت ام ىلع اليلد مالكلا يف ءهدقت ام

 : قمعقرلا يبا لوق فو

 اعيسقو ةبج يل اوخبطا تلق 0 ةخبط كل دجن ائيش حرتقا اولاق
 ةراعتسالانم هنكلو ينيوزقلا نظ امك ةلكاشملا زاجم نم سيل هنا يكبسلا ىرب

 نم نوكت نأ ىكبسلا ىربال هللا ةغبص كلذكو . 2369'ةلءايخلل خبطلا ةهباشمل

 ٠ ةيحيرصت ةراعتسا اهنا ىلا ليمب لب ةلكاشملا
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 هلوق لوح ةحشرملا ةيروتلا لوح ينيوزقلل لاثم ىلع يكبسلا قلعبو
 ديالا رابتعاب تسيل ةبروتلا نإ : 190( دباب اهانينب ءاسسلاو ) : ىلاعت
 هلوقل يكبسلا دهشتسو ٠ ىوقلا ةدارإو يدنالا قالطا رابتعاب لب , يديألاو

 ةبآلا يف دارملا نأب هريغو يرشخمزلا مزج دقو ) : لوقب ذإ ٠ يرشخمزلا يأرب
 ةيروتلاو ةحشرملا ةراعتسالا نيب يكبسلا قرفبو ٠ ( ةوقلا وهو درفملا دبألا
 ديعبلا ىنعملا لعجتو اهل ظفللا فرصت ةنيرق ةراعتسالا عم نا وه ةحشرملا

 زاجملا ةدارا دعبب امب حيشرتلا اهيلع بلاغلاو كلذك تسيل ةبروتلاو ٠ ابيرق
 نيب ةقالعلا ىلا راشأ دق ىكبسلا نوكي ادهبو ٠ اماهباو ةيروت تيسس كلذلو

 عم ةنيرقلا دوجوب « امهنيب قرفلا حضو مث : ةحشرملاو . ةدرجملا ةيروتلا
 :ىكبسلا لوقب كلذلو ٠ هريغ نود زاجملا ىلا ىنعملا ةفراسصلا ةراعتسالا

 ةيروتلاو لصألا يف ةحشرملا ةراعتسالا نم عون يه ةحشرملا ةيروتلا نا ملعاو
 ٠ ةقلطملاو ةدرجملا ناتراعتسالا اهبف لخدب ةدرجملا

 يفيقب : لوقيف ينيوزقلا ىلع رشنلاو فللا يف آمسق يكبسلا كردتسيو
 هلوق يف يرشخمزلا هيلا راشأ فتصملا هركذب مل ثلاث مسق رشنلاو 0١21فللا

 نم اذهو لاق ( هلضف نم مكؤاغتباو راهنلاو ليللاب مكمانم هتابآ نمو ) : ىلاعت

 ليللاب هلضف نم مكؤاغتباو مكمانم هتا,آ نمو ) هنم ىريو رشنلاو فالا باب
 ىلا هادعتب لب . يرشخمزلا لوق دنع يكبسلا فقب ملو . 23( راهنلاو
 نم دبال هنا رعشش هناف رشنلاو فللا دح نم مدقت ام ىلع ركعب اذهو : لوقلا

 لبق رشنلا ضعب هيف مقو مضوملا اذهو دعب رشنلا يتأب مث هتلمجب فللا مدقت
 فللا دج كلذ ممو مضوملا اذهب رثع يبيطلا نأ بجعلاو فللا لمكتب نأ
 ناكو عونلا اذه لخدب اب هحالصال هبنتي ملو هريغ هركذ اك رشنلاو

 تلاق لوقت ناب يناثلا سكع وهو اسف ريشنلاو فللا نم لسحب نأ نكس.
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 يذلا ميسقتلاو عسجلا يعون دحأ ىف اسك ةنجلا نولخدبال ىراصنلاو دوهيلا

 : ىلاعن هلوة وهو الاثم ينوزقلا هركذ ام يكبسلا ديزي قيرفتلا فو
 . 2120( نارحبلا يوتسإ امو )

 . عيدبلا ملع يف يكاكسلا لاوقأ لقن يف هباضتقا يكبسلا ىلع ظحالنو

 وأ نيازج اذ ائيش ركذت نا وهو يكاكسلا لاقو ) : لوقب ''"*'ميسقتلا يف ذإ

 باضتقالا اذه يف ببسلاو ( كدنع هل وه ام هئازجأ نم لكل فيضت مث رثكأ

 عيدبلا ملع ربتعي يكاكسلا نأل يكاكسلا ءارآل ريثك يكبسلا دامتعا مدعو

 ملع لصأ نم عيدبلا ملع ربتعي يكبسلاو : نايبلاو يناعملا يملع نع اجراخ
 0000, 2030ةلاللا

 تافص نا لوقي خباشملا ضعب تعسس (1"1يكبسلا لوقي ةغلابملا فو

 اهلك نانمو  روفمغو ميحرو ب رافقك ةغلاملا ةفص ىلع يه يتلا ىلاعت هللا

 ءيشلل تبشب نا ةغلابملا نأل اهيف ةغلابم الو ةغلاسلل ةعوضوم يهو تازاجم

 اهيف ةفلابملا نكست ال لامكلا يف ةيهاننم ىلاعت هللا تافصو هل اسم رثكأ

 نع ةهزنم ىلاعت هللا تافصصو سصقنلاو ةدادزلا لقت تافص يف اضيأ ةغلاملاو

 . كلذ

 نم اهدع نم مهنم ةنزاوملا : لوقي ذإ "ةنز زاوملا ف ىأر يكسللو

 ٠ حيحصلا وهو هنم اهدعب مل نم مهنمو برضأ ةعبرأ هلعجو عجسلا بورض

 . 55513143١ حارفألا سورع سس ١؟؟
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 يواسن يهو ) لاق ينيوزقلا نأل عجسلا ريغ نم ةنزاوملا دعي يكبسلاو
 +.( ةقوتم ”ياوزو ةفوفسم ىراشو رجع : ةيقتلا نودي هزولا لف نكلمافلا

 ناو ميدبلا ملع نم اهعبتي امو تاقرسلا نم 1540ةمتاخلا يكبسلا ربتعي
 , 23567 صيخلتلا يف الو حاضبالا يف ال كلذب حرصبال ينوزقلا ناك
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 لسائر

 هّيغالبلا ٌةروُصلا
 يكبسلاو فيولا ياكسلا نيب





 نيبةهغالبلا

 فيزتلاوياكلا

 تاع

 1 م واقلا جمر يكافح رخل املا دعي

 ةسمدقم : هبفو تالا ىتاعلا يمال باعلا نماضلاللا مسقلا : لوقي ذإ

 مالكلاو : امههدقاعم طسضل 7 نالصف و : انهيف ضرغلاو نيملعلا يتدح نايبل

1000 

 ملعا : لوقيف . نايبلاو يناعملا يملعل امنرعت ةمدقملا يف يكاكسلا دروبو

 نم اهب لصت امو « ةدافإلا يف مالكلا بيكارت صاوخ مبنت وه يناعملا ملع نا

 قرط ف دحاولا ىنعملا دارباةفرعم وهف نايبلا ملع امأو ٠.٠ هريغو ناسحتسالا

 كلذ ىلعفوقولاب زرتحيل ناصقتلابو : هيلع ةلالدلا حوضويف ةدايزلاب ةفلتخم
 , ("90وهنم دارملا مامتل مالكلا ةقباطم ف ًاطخلا نع

 .نايبلاو ىناعملا :امهنيسلعيفةغالبلا لعج دق ىكاكسلا نأ كلذ نم ظحالن

 : ةيبرعلا ةغالبلل لوصألا طبضو . ديعقتلا ينعث يكاكسلا دنع ملع ةسلكو
 لمجب ةيجهنم نم كلذ يف امل : ةغالبلا ةسارد رك دق ميسقتلا اذهب وهو

 الال : مولملا حاتفم ب ١
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 الصف اهءاونأ لصف ف يداستلا نأ الإ « اهيعبو اهنهمت و . اهغيستسس ءىراقلا

 لئاسو نم ةبوقلا ناهذألا اهتطبنتسا يتلا جئاتنلا يه دعاوقلا هذهو

 وه نوكي نأ بجي ةغالبلا يف نأشلا ناف : نورقلا لوط ىلع اهقرطو ةعيبطلا
 اهتققرو ةبرجتلا اهتحلصأو ةزيرغلا اهتعرتخا يتلا نونفلا رئاس يف نأشلا
 ءزجلا يه ةغالبلاو عانقالا نف نم يرظنلا ءزحلا وه نذا نايبلا ملعف  ةنارملا
 . اهيكلستي هو لئاسولانيعب وهو . اهكلست يهو .قرطلاجهنب وه  هنم يليعلا

 . 90هنم فرتفت يهو عوبنبلا ىلا دشري وهو
 ةغالبلا يف نيددقتملا نم هريغ حورش عم يكاكسلا ميسفت نأ ىرن اذهلو

 قفتت امهبو . هدضعبو رخآلا حضوب اسهنم لكو + نافتاكتم ناعون ةيبرعلا
 دنع ةيرظنلا لبق قيبطتلا ناك ناو : قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ةيغالبلا ةروصلا
 ٠ ةيبرعلا ةغالبلا يف ةباتكلا يف ىكاكسلا اوقبس نيذلا

 لما نم اجراخ_مسندبلا ندع دق ةييزعلا ةنتقالبلا هنوف ى يكاتنللاو
 .هباتك ءانثأ ىف هددرب ام ىلعو . مدقن اميف هحيرصت ىلع ادامتعا ةيبرعلا ةغالبلا

 انمالك رخآ اذه نكيلو : لوقي ذإ . نايبلاويناعملا يملعفنوكت ةغالبلازأ نم
 ىتح . هنوعو ىلاعت هللا قيفوتب نايبلا ملع ىلا هنع نيلقتنم يناعملا ملع يف نآلا
 نيدلعلل ضرعتلا يف ذخألا انفتاتسا نحن ال هنم ةداربا نم رطولا انيضق اذإ

 ٠ 0*2هللا ءاش نا تاماقملا بسحب امهنم دارملا مييقتل
 . نايبلاو يف اعملا نع ثيدحلا مسنت نم ميدبلا نع ثيدحلا نوكن اذهبو
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 نايبلاو يناعملاو ميدبلا مولع نإ . كلذ يف داقعلا لوقب اذهلو . ثيدحلا رصعلا يف نييغالبلاو داقنلا ضعب هضفر ذإ . رماق مهف اذهو : ةغالبلا لصأ نم ال
 عضاوم ىلا اهب اودتهاو : قودلاب داقنلا اهكردأ يتلا تاظحالملا ةصالخ
 نسم رثكأ تناك ةقلذحلا ناو : باتكلاو ءارعشلا مالك نم هوعو اميف ةغالبلا
 اولطس نأ ثردحلا رممعلا ف اولواح نم دنع نسحلا مهفلاو قداصلا يعولا
 7 90 عي ديلا مولع

 ةغالبلا سيباقم نم ربتعبال يكاكسلا نأ ظحالن . ةيقيبطتلا ةيحانلا نمو

 بيجع زاجعالا نأش نأ ملعا : لوقب اذهل . نايبلاو يناعملا سلع الإ ةيلعلا

 ةحالملاكو :اهفمحو نكسالو كردت .نزولا ةماقتسا 5 هفصو نكسالو 1 كردي

 لوط قوذلا باستكا قيرطو : الإ سيل : قوذلا وه يدنع زاجعالا كردمو
 اذإو : لوقب رخآ نطوم يفو : ( نايبلاو يناعملا يأ ) "”نيملعلا نيذه ةمدخ

 ليبس ىلع ركذأ انأف . ةيظفللا وةبونعملا ةحاصفلا ىلع ت رثعو ةغالبلا ىلع تمقو

 .( ةيظفللاو ةيونعملا )نيتحاصفلاو ةغالبلاهوج ونع اهيفكل فششك هنأ جذوننالا
 نم كردأ دق ام اهنم تكردأ قوذلا كدعاس نإ مث . كنع اهرتسب ىسع ام

 ءامس انو كءام ىعلبتا ضرأ اب ليقو » : هتملك *”تلع هلوق ىهو اهب او”دحت

 موقلل ادعب ليقو يدوجلا ىلع توتساو رمألا يضقو «ءاملا ضيغو يعلقأ
 نمو « نايبلا ملع ةهج نم : تاهج عبرأ نم ةبآلا هذه يف رظنلاو « نيملاظلا

 ةهج نمو « ةيونعملا ةحاصفلا ةهج نمو « ةغالبلا اعجرم امهو « يناعملا ملع ةهج
 5 2(؟0ةيلفللا ةحاصملا

 نإو . نايبلاو يناعملا يملع ىلع ةغالبلا حالطصا يكاكللا قلطب اذهب

 . 905520 ©: ةيعيدبلا روصلا 5

  7حاتفمللا :١15 5

 1١51 : حاتعملا تلع حيحصلاو ( تملع ١ حاتفملا يف تدرو م

 . 196ا/: حاتفملا 45

 -اهكدشس



 ملع لوألا يسب مهضعبو : نايبلا ملع ميمجلا يمسي نييغالبلا نم ريثك ناك
 .ا'هيدبلا ملع ةتالثلاو . نايبلا ملع ( عيدبلاو نايبلا ) نيريخألاو . يناعملا

 ءافلبلا فلتخا : الئاق فرش ينفح روتكدلا هحضوب ةميقلا يف زاجبالا اذهو

 لك نم متأ مالكلا فرع يف نايبلاو : لوقيف ةزيم ىريو « ةيسستلا هذه يضترب

 : هتقيقح ىف لخادو : هتدام نم اهنم الك نأل : ةغالبلاو ةحاصفلا نم دحاو

 عضو ملو : انهريغو ةغالبلاو ةحاصملا يف هيف انملكتو . نايبلا ملع انلق اذلو

 ثاسحبأ نم بتك ام لصأ ةرظنلا كلت لعلو ٠ ةغالبل ملع الو . ةحاصفل ملع
 دقو ب ه +08  ظحاجلل نييبتلاو نايبلا باتكك نايبلا مسا تحت ةغالبلا
 عقب اذهو . اهحالطصا ٍيف كلاثلاو ىناثلا نيسلملا ىلع نايبلا مسا نورصقن

 اك : عيدبلا مساب اهلك ثاحبالا نومي دقو . يرشخمزلا فاشك يف اريثك

 نحنو : اعبدب ةفلتخملا نسحلا هجوأ مهتيسست يف هجهن جهن نمو زتعملا نبا لعف

 روتكدلا يفتر اذهلو : '''ةيستلا كلت رثؤت ةغالبلل ةقباسلا انترظ دعب
 . "”ميدبلاب ةغالبلا مولع يمسي نأ ثيدحلا رصعلا يف ينمح

 نيلغتسملا ضعب لعج . ةغالبلا ميظنت يف يكاكسلا هب ماق يذلا لمعلاو

 دق هنأب . يكاكسلا جهنم نوفصي : ةئدحلا هيدقنلاو ةينراقتلا تاساردلاب
 لبقب مكحلا اذه نأ نظأ الو ؛ '"7ةغالب ىلا دقنلا لوحت نأ دعب ةغالبلا دمج

 هقفاون انلطجت . يكاكسلا بتك اسيف ةيصقتسملا ةساردلا نأل : ةروصلا هذهب

 نإو هارن يذلا اذهو . هريغ اهادب يتلا ةيغالبلا ةلحرملل اسمنت : هتاميسقت ىلع

 ٠ صيخلتلا : 9" .

  1١ةيعيدبلا روصلا : 558:0١ .

 _« 5: ؟ رظناو 5535. 5551: 5586 51 : قباسلا رظنا !؟

 ٠٠ ص هتاهاحتاو هلوصاثيدحلاىبدالا دقنلا  يكز لامك دمحأ روتكد 8( ٠

 م 1951/5 ةنس ةرهاقلا باتكلل ةماعلا ةيرصملا ةليهلا .

 تأ هلع



 دمحأ روتكدلا نأل كلذو . يكز لاك دمحأ روتكدلا انذاتسسا عم فلتخن انك

 انآو ء 2١4 )أن مل وأ انئش فالخلا دقنلا ساسأ نأ :ةبدقنلاهتباتك ف ررقب لامك

 يكل بلا تك بك دعا نأ يقتل حستا لب ء انه ؛ فالخلا لوقا ال
 عطتس مل هسفن يكاكسلا نأل٠ ةيضقلا مقهي ملط يكاكسلا نأ يف : دمحا

 ةيغالبلا ةروصلا نأ ىريو : ةيقيبطتلا ةيحانلا نم ةيغالبلا مولعلا نيب لصفب نأ
 ٠ ؟١؟!نامزلا نم ةظحل يف ةفطاعلاو ةركفلا يف نوكت

 يرعلابغ + وقل ىناعملا لع نع هتدحءانثا ىف درو ام ةكلذ ةلثأ نو

 رمألاو ماهفتسالاو ينمتلا : ةسمخلا باوبألا هذه نع عرفتي فيك كل نيبن نأ
 ةيتآلا لوصفلا مث ء هنم دبال ؛ ةلمجلا ليبس ىلع عرفتن امو ءادنلاو يهنلاو
 ٠219 كلانه ليصفتلا نم بقرتت ام ؛ كيلع اهتوالتل نايبلا ملع نم

 دصقل هنأ يف يرعملا ءالعلا يبأل تبب ىلع يكاكسلا قلعب ءادنلا باب فو

 : لوقيف « يناعملا ملع ماسقأ نم يكاكسلا دنع ءادنلاو « ةيانكلا

 يدب نيب كدعأف : يلايخ ف تشقتتا كب يمت تيجان ام ةرثكل لوقب

 مل اذا يفلخ كدعأو . يمامأ اليل ككردي مل اذا « مالظلا ةطب رصبلل اطلغم

 لوقك « ةءانكلا دصقل ةراتو ًاراهن يدب نيب ككردبال نيح هطيلغت يل رسيتب

 : هنسح هجوو ةعاس ”يلإ ىلوملا رظني . هجولا هنع لوح اذإ « ىلوملل دبعلا

 "٠23 امه امإو رمالا ةروص نع زارتحالا امإو تئش نا ةيانكلا سمت امإ

 زاجملو ةقيقحلا ىنعم قيقحتو : يتآلا يكاكسلا دروب رمألا باب فو

 ١ : قبالا 11

 . "6 ص دقنلا يف ةلاقم وه ماهارغ

 1١65 .٠ : حاتفملا_

 . 166 : قبالا  ذا/
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 نم ثيدحلا اذهو « ىلاعت هللا ءاش نإ كانه ركذتف « نايبلا ملع نم هعضوم

 .٠ 2140يناعملا ملع يف هثيدح ءانثآ يف يكاكسلا

 قوذلا  ستكب الو : قوذلا يكاكسلا دنع  مدقت امك  مهفلا طانمو

 يف بردملا قوذلا يكبسلا مكحب اذهلو ؛ 239نايبلاو يناعم لا يملع ةمدخب الإ

 « نيمغالبلا نم هريغو « يناجرجلا يضاقلا كلذ ىلإ هقبسو « يغالبلا مكحلا

 بردملا قوذلا ل عج امدنعيناجرحلا يضاقلانأ ةرمسلا دومحم روتكدلا ررقبو

 ةيعوضوملاةيملعلا نم دقنلا لقن دق :ةيبدألا راثآلاىلع مكحلا يف يئاهنلا معجرملا

 نوكت نأ دعب يأءايلعلا دقنلا تابوتسم يف كلذو « ةيسفنلا ةيتاذلا ىلإ

 ةيضق تلغش « رخآ ناكم يف لوقبو « ؟'')اأطخلاو داسفلا نم الخ دق مالكلا

 لامجلاءاملع لعف امك مهدقن يف هومكحو نمزب يناجرجلا لبق انداقن قوذلا
 يفكتال اهعسج يف اودهج يتلا دعاوقلاو سيباقملا نا اوأرو ٠ 297نورصاعملا

 لمت نيح لصيفلا وه « بردملا قوذلا ناو « يبدألا رثألا ىلع مكحلل
 . ("92نيناوقلاو دعاوقلا

 اوظحل ىكاكسلا دنع اهدومجو « ةغالبلا ديقعت ىلع اومكح نيذلا ناكو

 ىرتال رهابلا لضفلاو ؛ رهاظلا فرشلا نم ( ةغالبلا ) ملعلا اذهل ام عم : هلوق
 يذلا نبأ : ينم امب فسخلا موس نم ينم الو ؛ يقل ام ميضلا نم يقل ًاملع

 اموسر نيعو « اهيلا مجرب ادودح هل نيبو « دهاوش هل بترو « دعاوق هل دهم

 . 161[: هسفلن ا 148

 . )955: هسفن ا 5

 ١61 ٠ ص : يناج رجلا يضاقلا  ةرمسلا دومحم هاك مع

 . 6م 1 قبالا-؟١

 لوألا نقسلا 3 ءارعشلا لوحف تاقبط  يحمجلا مالس نب دمحم : رظنا  ؟؟

 دمحم دومحم قيفحت . 1911/6 ةرهاقلا  ةيسابعلا  يندملا ةعبطم « ه ص

 . ركاش

2 



 ريشو ؛ نيهاربو اججح هل عسجو نيناوقو الوصأ هل عضوو ٠ اهيلع جرعب 4
 ٠ "؟ىناجرجلا رهاقلا دبع ىنعملا اذه ىلا قسسو .٠ 2"؟هتاقرفتم طبضل

 مدختس يذلا قوذلا دمتعب . هتغالب يف يكاكسلا جهنم نأ نظأو

 نيعتسيو : بتك ام بلغأ يف : ةدرجملا اهلوصالماحقا ريغ نم «قطنملاو ةفسلفلا

 ققح دق يكاكسلا نوكي اذهبو ء حيصفلا بدألا بيلاساب « سارملاو ةبردلاب
 موعط اهب كردن ةكلم لصألا يف قوذلا نأ نم نوثدحملا داقنلا هيلإ لصو ام

 .ا؟*0ةينف ةذل قوذتملا سمن ىف ريثت ىتلا تاكاردالا ةادأ احالطصاو  ءايشألا

 نوعضاولا اهعضي مل ةينايبلا دعاوقلا نأل . دعاوق لالخ نم هعيمج اذهو

 ء سحلاو سفتلاب اهقئالع اوسردو ءابشألا لوصأ ىلإ اوعجر نأ دعب الإ

 روصعلا ب راجت نم اوصلختسا مث“ ةدللاو ملألا نم قنالعلا هذه جانت اوفرعو

 قرطلا لثمآ اهنإ : اولاقو : دعاوق اهوغاص مث « ةحيحصلا جئاتنلا ةرينتسملا

 كاوهل اوحبست نأ الو ؛ اهل كتحبرق اوعضخب نأ نود لمعلا ناسحال
 , 90 اهنع جورخلاب

 ىلا ةيلامجلا هترظو هقوذ هب قدصب ؛ ةغالبلا يف ىكاكسلا هبتك امو

 قوذلا سيلو : هلمع يف همكح يذلا هقوذ نع ردصب اذهبو « ةيبرعلا ةغالبلا
 ةدحو نع ةمجانلا عوضوملاتايلامج وحن تاتافتلالا ىوس رمألا ةباهن يف ينفلا

 , (2"9ىنفلا هلكش هيطعت ىتلا هتدامب همائتلاو هرصانع

 نع ثيدحلا يف لثمتب يناعملا ملع يف ناك يكاكسلا دنع ىنفلا لكشلاو

 < "5حاتفملا_ :١55 :

 . يجافخ قيقحت ه6 ص زاجعالا لئالد ؛ رظنا 6
 . 1١ ص ان ثيدحلا ىبدالا دقنلا  يكز لامك دمحأ . دام
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 .ةياتكلاوةراعتسالاو هيبضتلافةروصلا نع ثيدحلايف نايبلا ملع فو « ةلمجلا

 ىف لخدي يذلا يعيدبلا نسحلا ىلا ةفاضالاب « ةعونتملا هتاقالعب زاجملاو

 دقاعم طبض نع لوألا لصفلا يف أدبت يكاكسلا دنع تايئزجلا ليصفتو
 هتوافتو لاحلا ىضنقم نع ثيدحلا كلذ يعدتسو ؛ هيف مالكلاو ىناعملا ملع

 لئاسملا عيمج ف ةينعملا فارطألا نم امئاد ريتعت ناسنالا نأل « ملكتملا عم

 هراكفأ لالخ نم الإ ريعلا مالككردبال وهف كلذلو .مهافتلاو بطاختلاب ةقلعتملا

 ٠ (22هحلاصمو هرعاشمو هتاحاحو

 ربخلا : امهو ؛ نائيش امهيف رابتعالا ناو ء برعلا مالك نع ثيدحلا مث

 ماهمتسالاو ينمتلا يهو ؛ةسخلا باوبالا يف ءارقتسالا مكحب رصحنملا بلطلاو

 بذكلاو « هب وه ام ىلع ءيشلا نع نوكم ربخلاو . ""0ءادنلاو ىهنلاو رمألاو

 مزالو ريخلا ةدئاف ىلا ضرعيو ٠ ''؛هب وه ام ىلعال ءيشلا نع ربخلا هناب
 يف لوألا نينوناق ف نوكي يناعملا ملع يف مالكلا نا يكاكسلا ىريو « ةدئافلا

 «ربخلا امأ ء ةسمخ يف بلطلا راصحناىلا انرشأ دقو «بلطلايف يناثلاو < ربخلا

 تارابتعا ليصمت يف لوألا نفلا . 22"نونف ةعبرأ يف هيلع مالكلا بترتيف
 ليصمت يف ثلاثلا نفلاو هيلإ دنسملا رابتعا يف يناثلا نفلاو « يربخلا دانسالا

 زاجيالاو لصولاو لصفلا تارابتعا ليصمت يف مبارلا نفلاو « دنسملا تارابتعا

 ةكرشلا ء ١١ ص ٠ يوفللا سفنلا ملعؤتارضاحم  ىسيع نب يفنح ءد 4

 . 1١( رئازجلا « عيزوتلاو رشنلل ةينطولا

 1679-١66 .٠ حاتفملا

 . ل84 : قباسلاب ©.

 .مأإ :هفندال١
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 لوألا نيلصف نع ثيدحلا ؛ نونفلا هذه ءانثأ يف يكبسلا فيضيو « بانطإلاو

 يهنلاورمألاو ماهمتسالاو يئمتلا صلختسا هنأ يكاكسلا انل مسرب اذهبو

 لمع . براقي يكاكسلا نم لمعلا اذهو ؛ برعلا مالكل ءارقتسا دعب ءادنلاو

 نم ةرهاظ نع « ةباتكلا نف يف وأ « ةيبرعلا ةغللا سيردت بيلاسأ يف نيصتخملا
 ٠ ةلثاملا انمايأ ف اهبادآو ةيبرعلا ةغللا رهاوظ

 ماقم نياس نكمشتلا ماقم 3 ذإ 4 ةتوافتم يكاكسلا دنع مالكلا تاماقمو

 3 مذلا ماقم نياس حدملا ماقمو « ةيزعتلا ماقم نياسإ ةئنهتلا ماقمو « ةياكشلا

 ماقم نيابب كلذ عيمج يف ”دجلا ماقمو « بيهرتلا ماقم نياب بيغرتلا ماقمو
 ش .٠ (؟0لرهلا

 .٠ بولسألا نيثدحملا ةسارد يف اهلباقي ىكاكسلا دنع تاماقملا هذهو

 ٠ «)هصئاصخو 3 هعاونأو

 هنأ ري اذهلو + يئاعملا ملع مهف يف قوذلا ىلع اريثك يكاكتسلا ديو
 « تاعانصلا نم ةعانص ةبأ يف ةيلقعلا تافيرعتلا عفنت الف « قوذلا دقف اذإ

 هنأ ف يكاكسلا لوق « هيلا انبهذ ام دكؤيو « ليلق لبق ىنعملا اذه ىلا انرشأو
 لقعلا درحم ىلا اهعيرافتو اهلوصأ يف عجرملا ناو ةعانص يف بجاولا نم سيل

 اذا فيكف : اهنم قوذلا ةدافتسا نم اهيلع ءىثانلاك اهيف ليخدلا نوكت نأ

 ليخدلا ىلع الف « ةيفلإ تارابتعاو ةيعضو تادكحت ىلا ةدنتسم ةعانصلا تناك

 . 1.83: ةسفلاب ؟؟

 . 8”١3 3: هيسسفن د 8"
 + بولسالا ةسارد يف نوثدحملا داقنلا هيلا راشا ام اذه و ء م. : هسسفن ل ”6

 . بولسالا  بباشلا دمحا رظنا  *ه

 ت18 مج



 .كانه قوذلا هتافذاو . هاواتف ضعب يف اهبحاص دلقبنأ . يناعملا ملع ةعانص يف

 كلذ ىمتاحلا انخيش ناكو : قوذلا كلذ تابجوم لهم ىلع هل لماكت نأ ىلا

 هناوضربهللا هدفت  راودلا كلفلاراد امراودألا هلثسب حست نل يذلا مامإلا

 « قوذلا ىلع اهيف هانعجار اذإ مالكلا تانسحتسم نم ريثك نسحب انليحي

 اويف ىناعو هدب اهب غبصو ؛ بدألا ملع نم بعش ةدع يف غبن نسم دئنيح نحنو
 ديعب مك زاجعالا لئالد يف هحور هللا سدق رهاقلا دبع مامإلا وه اهو . هدكو
 2230م

 ةطبترم نوكت يناعملا ملع نم قوذلا ةيبرت نا ىلإ يكاكسلا هجوي اذهبو
 . ةايحال ريسمت بدألا نال ةرضحتم ةرظ هذهو ةعونتملا هنونقو بدألا ةرئادب

 دوجولا بناوج نم بناجو « رئامضلا يف امع فشكيو ٠ اهطشانم عيمجب

 يذلا يمنالبلا ثحبلاف اذإ ؛ يناعملا ىلع دامتعالا لك دمتعب كلذلو : يناسنالا
 ثحبلل ”دون اذه لجأ نمو « ةايح الو هيف حور ال ثحب ظافلألا ىلع رصنقب

 ناو ٠٠٠ ظافلألا يف ثحبلا دنع فقب الو ؛ ىناعملا ىلا ىدعتب نأ ىغالبلا

 :ن نأ انيلعو ؛ برق نع اهب لصتم هخيراتو « ةغالبلاب ةلصلا قيئو بدألا
 بهذيو . 2")ارظ قدأو « اليبس ىدهأ ةيغالبلا انماكحأ نوكتل ةلصلا كلتب

 دمتعبال ةيبرعلا ةغالبلا نم لامجلا نأيف كلذ نم دعبأىلا داقعلا سابع موح رملا

 تايبأ دروب اذهلو ٠ ةروصلا يف نوكي لب « امههدحو يناعملا وأ ظافلألا ةلوهم
 . ها ثك

 حسام وه نم ناكرألاب حسمو ةجاح لك ىنم نم انيضق املو

  85:جحاتفلا_ ١

 . 55862559 : 1 ةيعيدبلا روصلا  ؟ا/

 اد : 71: 78 ص نونففلاو بدآلا يف تامجارم ب داقعلا دومحم سابع 8
 ؛ ةبرثطلا نبال تايبالا بسنتو . م 11355 ١ط  توريب يبرعملا باتكلا

 ةبتكم ؛ 86( ص : ةيبرعلا دهاوش مجعم :نوراه دمحم مالسلا دبع : رانا

 . م1515 ١ رصمب يجناخلا
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 حئار وه يذلا يداغلا رظنب ملو ١ انلاحر اباطملا بدح ىلع تدشو

 حطابالا يلطملا قانعأب تلاسو  اننيب ثيداحألا فارطاب انذخأ

 حمارق تاجضنم بولق كاذب 20تمتشاو ثيداحالاب ايولق انعقن

 حرابو حينس هنمانعارالو 2 ةلاح لكيف رهدلا ببرشخن ملو

 سيل ةيظفل ةوالط اهنإ نيلئاقلا عم لوقنال انكلو : الئاق اهيلع قلعب مث

 «نوبسحبامك تاملكلاو فورحلل امهناسحتسايف لضفلاب سحن ائسلو ٠٠٠ الإ

 : ظافلألا ىلا دوعب اهيف لامجلا نا يف تايألا هذهل اوضرع نيدلا نم

 هاجالا تاس هبيتق نبا ١
 اه جونو تال يركسعلا لاله وبا ل ؟

 .ءه م6٠ تا ينالقابلا ©

 : مظنلاو يناعملا ىلا اورظن نيذلا نمو

 هاموك تا ىنج نباسا

 اه غنا تا: ىناجرجلا رهافلا دبع ب +

 ءاه هاب تاس ريثألا نيا ب

 : داقعلا يأر اوأر نيذلا نيثدحملا نمو

 ٠ فصان ىفطصم هد ١

 ٠ نا هثع نمحرلا دبع هد ؟

 ٠ ريلع دمحأ ب +

 روصلا وهو « ةينهذلا « يناعملاو » ظافلألا ريغ ائيش رعشلا يف نإف

 ٠ روعشلا يعاود نم هيلع يوطنت امو « ةيلايخلا

 , 0هل ةدعاف ديهمت يعدتسي نايبلا ملع فض وخلا نأ يكاكسلا ىريو

 .ل65 1: حاتفملا
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 يف ةدادزلاب ةفلتخم قرطب دحاولا ىنعملا دارنا ةلواحم نا يه ةدعاقلا هذهو

 دقتعب اذهل : ل ناصقنلاو « هيلع ةلالدلا حوضو

 عاونأل ضرعتلا ىلا هجايتحاو نايبلا ملع نم هيف ثدحت اديهمت يكاكسلا

 :ةقباطملا ةلالد : اهنمف ؛ تالالدلا عاونأ نع ثيدحلا يرجبو ٠ ملكلا تالالد

 ىلا 21: 'يكاكسلا دنع نايبلا ملع عجرمو . مازتلالا ةلالدو ٠ نمضتلا ةلالدو

 زاجملا ىلع نايبلا ملع بابصنا نوكي اذهبو : يناعملا نيب تامزالملا رابتعا

 لقتني ةبانكلا ناو « مزاللا ىلا موزللا نم هيف لقتني زاجملا نا ذإ « ةيانكلاو

 دعب ةيانكلا نع مالكلا هريخأت يكاكسلا ررببو : موزلملا ىلا مزاللا نم اهيف

 ةلزنم زاجملا نم ةلزان ٠ موزلملاىلا مزاللا نم لاقتتالا ىلا رظنلاب اهن وكل ء زاجملا

 عورف نم عرف يهو « ةراعتسالا زاجملاب يكاكسلا ينعيو . درفملا نم بكرملا
 . لوصأ ةتالت يف يكاكسلا دنع نايبلا ملع يف مالكلا نوكي اذهل « هيبشتلا

 ةراعتسالا هنمو . زاجملا يف . يناثلا لصالاو « هيبشنلا يف مالكلا يف : لوألا

 ٠ اهماسقأو ةبانكلا ٍِف  ثلاثلا لصألاو : اهعاونأب

 ملع نع ثيدحلا لعج ذإ . هجهنم هب أدب ام انه  يكاكسلا فلاخيو

 سمتلاو هيبشتلا وهو . ائلاث الصأ ع<رف قيبطتلا نيحو « نيلصأ يف نايبلا

 اذا يذلا وهف « همدقتو اثلاث الصأ هذخأن نأ ”دب الف : لوقي ذإ « كلذل ارذع

 ٠ 420ينايبلا رحسلا نونف ف بردتلا مامز تكلم هيف ترهم

 دنعو « هتمدقم ةبادب يف عيدبلا ملع نع ثدحتيس هنا يكاكسلا ركذي مل

 لمأتي ال . ليزنتلا نأش رد هّقو : لوقي : نايبلاو يناعملا يملع نع هئيدح متخ

 ىلعةروصقم ةبآلا ننظ الو رصحلا عستال فئاطل كردأ الإ هتابآ نم ةبآ ملاعلا

 . 16ا/ : قباسلا

 . )هال :ةهسفئان ١

 - اةك4-



 درجم الا نكي مل دوصقملا نأل . تركذ اسم رثكأ تكر ام لعلف ٠ تركذام

 . (1؟0نايبلاو ىناعملا ىملع تارسث ءانتجا ةيفيكل داشرالا

 مولع نم املع عيدبلا هرايتعا مدع يف يكاكسلا نم حيرص صن اذهو

 (؛29دهاوشو دعاوق ىلع . اهفنصو ةغالبلا مسق هنأ عم . ةيلصألا ةغالبلا

 ةلزنم يف عيدبلا ملع يكاكسلا مضي اذهلو ٠ هاوسل تديق الو هريغل تنال ام

 , 219 يتاذلا ال يضرعلا نسحلا

 مسقلا حاترسش نم هريغ زاجأ دق يكبسلا نأ صنلا اذه نم ظحالنو

 1 بري دانا جرتاوم را ا ب ع يروا ثكلاثلا

 ةغالبلا نا ررقت اذاو : يتآلاك وهف « عيدبلا نع يكاكسلا ثيدح امأ

 ةلح مالكلا وكت ام اهيعونب ةحاصفلا ناو « ( نايبلاو يناعملا ) اهيعجرس

 راصيام اريثك ةصوصخم هوجو اهنم ؛ نيسحتلا تاجرد ىلعأ هيقريو  نييزتلا

 ٠ 0 ظفللا ىلا مجرب مسقو . ىنعملا ىلا مجرب مسف

 ميضلاو موسلا مفرو « ةغالبلا يف ديدجتلا نم ىري يكاكسلا ناك اذإو

 ججحلا عمجو نيناوقلاو لوصألا مضوو : دهاوشلاو دعاوقلا بيترت « اهنع
 « سايقملا اذهب ميدبلا جلاعو ؛ دروملا اذه درو دق ء« يكبسلا ناف ؛ نيهاربلاو

 ٠ يكبسلاو يكاكسلا نيب ةغالبلا نع مالكلا يف هنيبنس ام ىلع ء حرشو

 . ١95 1 هسفتاد (؟

 © 1١١ ص اهلاجرب فيرعتلاو ةغالبلا مولع خيرات : يغارملا ىفطصم دمحا 1+
 .ّم !9؟ه.ةنس ؟ط رصمب هدالواو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةكرش

 : جحاتفقملاب 11

 هس 1١16



 : يني وزفلاو يكاكسلا نيب ةغالبلا

 تبا

 ضعب يف لوقنو : هتاميسقت ةت ضعب يف يكاكسلا مم ينبوزقلا قفتا

 يسراد نيب انارود رثكأ ينيوزقلا صيخلت لعج امم « هيلع داز هنال « هتاميسقت

 دقحعا يتلا ”ةلكرألا نضيف, ىف اكحلا ةغالبإ نم بف دهن ينيورتلا نإ تاع ةقؤلبلا

 يف درو امك ينبوزقلا لمع ناك اذهلو « هتارابع يف رصتخا مث ء وشحلا نم اهنأ

 مولعلا حاتمم نم ثلاثلا مسقلا يفام نمضتب ارصتخم فلأ نأ . هصيخلت ةحتاف

 رصقب ملو . دهاوشلاو ةلثمألا نم هيلإ جاتحب ام ىلع لمتسشيو « دعاوقلا نم
 لثمت اذهلو ءيكاكسلا بيترت نمالوانت برقأ ابيترت هبترو : هبذهنو هقيقحت يف

 ١ وشحلاو ليوطتلاو ديقعتلا هنم جرخأ ٠

 ٠ همصتخا ٠

 ٠ ًاضماغ هآر ام حضو ب م

 ٠ ةغالبلا يف هبأر حرشت دهاوشو ةلثمأ ىلع ينبوزقلا صيخلت لمش  ؛

 .ههيبترو هققح ه

 ٠ ىكاكسلا فالخ نييغالبلا دنع نم ةيغالب دعاوق هيلا فاضأ

 : كلذ نم ينيوزقلا ةباغ تناك مث

 ٠ اهيبلاط ىلع ةغالبلا مهف ليهست  ؟
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 ٠ اهقئاقدو ةيبرعلا ةغللا رارسأ ىلع فوقولا +

 ٠ ميركلا نآرقلا مظن يف زاجعالا هوجو نع فشكلا ل ؛

 : لوقي ذا . بتك ايف هقح يكاكسلا طب مل ينيوزقلا ناف . اذه عمو
 بوقعي وبأ ةمالعلا لضافلا هفنص يذلا مولعلا حاتفم نم ثلاثلا مسقلا ناك

 اهنسحأ هن وكل : اعفت ةروهشملا بتكلا نم هيف فنص ام مظعأ يكاكسلا فسوب

 ٠ 2؟*!اعمج لوصالل اهرثكأو « اريرحت اهسنأو « ابيتارت

 هركذ نم رثكب هارن . هب هرثاتو يكاكسلا جهنسب ينوزقلا لامتحا نمو

 فقنل فقاوملا هذه ضعب درونسو <: هلاوقأب داهشتسالاو : هصيخلت ءانثأ يف

 : ىنيوزقلاو ىكاكسلا نيب ةيغالبلا ةلصلا ىدم ىلع

 ١ رعاشلا لوق يف « هيفخلا ةنيرقلا ىلع ينيوزقلا ثدحت :

 ارظ هتدز ام اذا انسح ههجو كديزب

 ترم ام نأ ىلإ ًابهاذ يكاكسلا هركتاو « ههجو يف انسح هللا كديزي يأ

 , ((30ةيانكلاب ةراعتسا هوحنو

 سنجلا صيصخت دافأ ركنم ىلع لعفلا ينب نإو « ينيوزقلا لوقي  ؟

 يكاكسلا هقفاوو . نالجرال وأ ةأرما ال يأ « ينءاج لجر : وحن « ةيدحاولا وأ

 ١ 0 , 2499كلذ ىلع

 يملا : هلوقك ؛ فاطعتسالا هيلا دنمملا لاوحأ نم ينيوزقلا ركذب +

 . 529 ©: صيخلتللا  (ه

 . 865 ١ صيخلتلا . م5 : حاتفملا 5

 . 4م + ل5 صيخلتلا : اهدمب امو 15 : حاتفملا 417

 تك نم ف



 اذمهبالو . هيلإ دنسملاب صتخم ريغ اذه : يكاكسلا « اكاتأ يصاعلا كدبع

 ىمسبو . رخآلا ىلا لقيف اقلطم ةبيغلاو باطخلاو ملكتلا نم ناك لب « ردقلا
 ٠ ؟140ديثالاب كليل لواطت : هلوقك « اتافتلا لقنلا اذه

 ىلع ةقانلا تضرع : وحن « بلقلا : هيلإ دنسملا لاوحأ نمو
 نمضت نإ هنأ قحلاو . اقلطم هريغ هادرو « ًاقلطم يكاكسلا هلبقو ء« ضوحلا

 : هلوقك © لبق افيطل ارابتعا

 هوا هضرأ نول ناك هؤاجرأ ةريغم همهمو

 ,٠ 21؟0اهنول ىأ

 يأر حجريو ٠ هريغو يكاكسلا يأر دروب . انه ينبوزقلا نأ ةقيقحلاو

 ىفتكنال و ٠ ةيغالبلا ىنوزقلا ةيصخش تامس نم ةمس هذهو « هيلع هريغ

 هنم زرسو ء دهاش هدير لب < يكاكسلا يفلاخم يأرب ذخالاب ينبوزقلا

 يف هتبغر تمظع اذإ بلاطلا نأ ىنيوزقلا ركذ ء دنسملا لاوحأ نمو  ه

 اندرأ نا هيلعو « الصاح هيلإ ليخب انبرف ؛ هانإ هروصت رثكب رمأ لوصح

 . 0*2( كلمع نطبحيل تكرشأ نئل ) : وحن ٠ ضيرعتلل : يكاكسلا « انصحت
 . لوعفملا عم لعفلا نأ « لعفلا تاقلعتم لاوحأ نم ينيوزقلا ركذب 5

 هعوق وةدافا ال ء هب هسيلت ةدافا هعم هركذ ف ضرغلا نأ يف . لعافلا عم لعفلاك

 « اقلطم هنع هيفت وأ « هلعافل هتابثا ناك نإ ضرغلاف هعم ركذي. مل اذإف « اقلطم

 : نابرض وهو ء روكذملاك ردقملا نال « لوعفم هل ردقب ملو « مزاللا ةلزنم لزن

 . 516 257 صيخلتلا < 16 : حاتفملا م
 . 0310. 4539 5 صيخلتلا
 .١١5182١١1ه : صيخلتلا « .٠١ : حاتفملا ه.
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 (؟ نوملعبال نيذلا وز وملعب نيذلا يوتسس له لق ) : هلوقك يناثلا« الوأ ةنيرق
 , 1*2)ىكاكسلا

 كل اهمدق يتلا ةدئافلا ىلع تعقو ال يكاكسلا بتك ام تأرق ولو

 تاقلعتمب ةباغ نم طبترب ام ىلع كفقوأ ذإ ٠ ثيدحلا ةبادب ذنم ينوزقلا

 ء العقلا

 نوكنال نأ الب يفنملا طرش نأ ء ينيوزقلا يوري . رصقلا باب نمو 7

 ينيتأب وهو ؛ يسيقال يميمت انأ : لاقيف « نيريخألا مماجيو « اهريغب اهلبق ايفنم
 ءيجملا نم ديز عنتما : لاقي امك « هب حرصم ريغ امهيف يهلا نال « ورمعال

 ًاصتخم فصولا نوكبال نأ ثلاثلل هتةعماجم طرش : يكاكسلا ؛ ورمعال

 . 0( نوعمسي نيذلا بيجتسي امنإ ) : وحن « فوصوملاب

 ه«بصنلاب « ىنثدحتف ىنبتأت ول : وحن « ولب ىنمتي دق « ءاشنالا فو

 بلقب الأو اله : ىهو ضيفحتلاو ميدنتلا فورح ناك : حبق يكاكسلا

 5 هع ةزمه ءاهلا

 قيدصتلا لوصح يعدتسي ميدقتلا نال ء تبرض اديز له : حبقو و
 لعجو « اديز لبق ركسمملا ريدقت زاوجل « هتبرض ادي له : نود « لعفلا سفتب
 « فرع ديز له : حبقيال نأ همزلبو « كلذل فرع لجر له : حبتق يكاكسلا

 ٠ 7*2 لصألا يف دق ىنعمب له نأب « امهحبق هريغ للعو

 . 1١6515 © 16١7 صيخلتلا « .١١ 41.9 : حاتفملا ه١

 . 166 4 1١67 صيخلتلا « 161 : حاتفملا  ه؟
 5 ١6١ : صيخلتلا « 169/ : حاتفملا_ ه*

 . 1١65601١868 : صيخلتلا « ١68 : حاتفملا ه1
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 8 ا يي ياولاام ييورعلا كرا

 اب لاس : يكاكسلا لاقو ءامو . نم : ماهفتسالا اعلا مودل

 . باتك هباوجو « ءايشألا سانجأ ”يأ : يأ « كدنع ام : لوقت 2« سنجلا نع

 ٠ (ههر هوحنو

 لب هن هريغ يأر ركذبال يكاكسلا يأر ةحص ىرب امدنع ينبوزقلاو

 ٠ هيجوت وأ هل مرخ ريغ نم هتبثيو هقفاوي

 ١ - بلطلا نم رهاظلا هنأل . روفلا هقح : يكاكسلا لاق : رمألاو .
 نود . لولا رمألا رييغت ىلا هفالخب رمألا دعب ءيشب رمألا دنع مهفلا ردابتلو

 "7يخارتلا ةدا رإو « عمجلا ٠

  6١١هلاثمو « اعطق ىمسب لصفلا نأ ينيوزقلا دروبو :

 ميهت لالضلا يف اهارأ الدب اهب يغبأ يننأ ىملس نظو

 لاول اياوج اهنوكلف اهب ةلصتملاك اهنوك امأو « فانئتسالا لمتحي
 نع باوجلا لصف امك ؛ اهنع لصفتق « هتلزنم لزنتف « ىلوالا هتضنقا
 نأ نم عماسلا ءانغاك : ةتكنل « عقاولا ةلزنم كلذ لزنيف : يكاكسلا : لاؤسلا
 .٠ 29"”افانئتسا كلذل لصفلا ىمسبو : ء يش هنم عمال نأ وأ لاس

 نيدنسملاو امهيلا دنسملا نيب عماجلا نوكت نأ : لصولا باب نمو ٠

 ١ * صيخلتلا « ١1ه. 115 تن عاتفملا تاو

 م : صيخلتلا ١هك < حاتفملا 6

 . 03185601488 : صيخلتلا « 151 : حاتفملا هال
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 ديز فالخب ٠ امهليب ةيسانملا ملسو يطعنو . بتكتو ديز رعشب : وحن . ًاعيمج
 : يكاكسلا ٠ ًاقاطم لوط وريعو رعاش ديزو . انهتودي بتاك ورمعو رعاش

 . *80ىبهو وأ « ىلقع امإ : نيئيشلا نيب عماجلا

 ةيادبيف ينوزقلا دروب . ةاواسملاو ب انطالاو زاجيالا باب نمو - 4
 مالكلا رسيتبال نييبسن امهن وكلف ٠ بانطالاو زاجبالا امأ : يكاكسلا : ثيدحلا

 فراعتم وهو + يفرع رمأ ىلع ءانبلاو نيبعتلاو قيقحتلا كرتب الا . امهيف
 قيلعت ريغ نم يكاكسلا مالك ةراعتساب انه ينيوزقلا مالكو « 80*2طاسوألا
 .٠ هب ىفتكاو « راصتخالاو حرشلا نع ينغي ام هيف دجو هنأل « هيلع

 هنأ : ينيوزقلا ركذب ٠ هيبشتلا باب نم . هبسشلا هجول ةبسنلابو ل ٠١
 : يكاكسلا هديقو « ددعتم نم عزتنم ههجوام وهو « ليثمت اما : ههجو رابتعاب

 ٠ 2" ”رامحلا لثمب دوهيلا هيسثت يف امك : يقيقح ريغ هنوكب

 : الئاق « ةقيقحلا نع ينبوزقلا ثدحتب . زاجملاو ةقيقحلا باب نمو 5

 عضولاو . بطاختلا حالطصا يف هل تعضو اميف ةلمعتسللا ةملكلا ةقيقحلاو
 رمهاظ هتاذل ظفللا ةلالدب لوقلاو ؛ هسمتب ىنعم ىلع ةلالدلل ظفللا نييعت

 , 2310 يكاكسلا هلوأت دقو « داسملا

 نم . هيف يكاكسلا يأرب هفدرب مث . ديرب ام ركدب ينيوزقلا نأ ظحالن

 هاضتراام يضتريال عينصلا اذهب ينيوزقلا نأكو : ياكاكسلا يأرل حيرجت ريغ

 يأرلا ناك نإو هيجوتلاو : ةثقانملا ىف ةيذاتسالا قح مارتحا عم « يكاكسلا

 .هيأر فلاخب

 . :1١١540١91 صيخلتلا « )١88 : حاتفملا هم
 . :5.5١ صيخلتلا : 18 : حاتفملا

 ٠ صيخلتلا ؛ 116 : حاتفملا : 27/6 5
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 نوكت اهنأب . ةيوفللا ةقيقحلا ىنعم يف يكاكسلل افيرعت ينيوزقلا لقنبو
 ٠ ©”9مءضولا يف لوأت ريغ نم هل تعضو اميف ةلمعتسملا ةيلكلاب

 ىنمي ًاحضاو يكاكسلا فيرعت ىأر اذا هنأ يف ينيوزقلا نديد اذهو

 ىف روحت وأ هظفل ٍف ليدعت ريغ نم هدروب « ةيغالبلا ةفرعملا يف ءىراقلا

 ٠هئتروص

 نم امأف ) : ىلاعت هلوق : هنمو « داضتلا ماهبا « عيدبلا ملع نمو ب ١

 ىنغتساو لخب نم امأو. « ىرسيلل هرسينسف ىنسحلاب قدصو ىقتاو ىطعأ

 هللا دنع اميف دهز هنأ ىنغتساب دارملاو « ( ىرسعلل هرسيئسف ىتسحلاب بذكو

 ءةنجلا ميعن نع ايندلا تاوهشب ىنغتسا وأ « قتب ملف هنع ىنغتسا هناك « ىلاعت

 . نيتالا نيتاهك هدض ةمث طرش رمأ انه طرش اذاو : يكاكسلا دازو « قتب ملف

 هدض لعج . قيدصتلاو . ءاقتالاو ءاطعالا نيب اكرتشم ريسيتلا لعج امل هناف

 ٠ (؟؟9اهدادضأ نب اكرتشم

 نم هريغ ىلع « يكاكسلا ةدايز ىلع قفاوي « مهفلا اذهب ينيوزقلا ناكو
 ٠ يغالبلا هيجوتلا اذه يف نييغالبلا نم

 تاهباشتم ٠2"”ىكاكسلا دازو « جامدإلا « عيدبلا ملع نمو ل 9

 نأ وهو « جامدالا ىنعم ميركلا نآرقلا ا ا نال

 ىلا ةفاضإلاب « ةينيدلا يكاكسلا ةفاقث ةعس ىلإ ينيوزقلا «يموب اذهبو

 ةرو ملا مهفب نأ دارأ ع نم هنأ ىلا ريش انه ىنوزقلا ناكو « ةيغالبلا هتفاقث
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 هتقفاقث ىلا ةفاضالاب « ةينيد ةفاقث اهل دشحب نأ هيلعف يكاكسلا دنع ةيغالبلا

 ٠ءةيبدألاو ةيغالبلا

 ٠ يكاكسلا هان انك وهو : فراعلا لهاجت : ميدبلا نمو :

 290ةتكنل هريغ قاسم مولعملا قوس ٠

 يكاكسلا حالطصا لضفن نيحالطصالا نيب ةنزاوملا هذه ف ينبوزقلاو

 ٠ هبأر ىلع يكاكسلا قفاويو « نييغالبلا حالطصا ىلع

 ىلع رثنلا نم نيتلصافلا ؤطاوت وهو : عجسلا ميدبلا نمو 5١

 ٠درعشلا يف ةيفاقلاك رثنلا يف وه : يكاكسلا لوق ىنعم وهو « دحاو فرح

 : ينيوزفلا تادابز

 كا

 يتلا ةلثمألا ضعب درون « هباتك ةحتاف ف ينبوزقلا همسر امم اقالطنا

 وشحلا لزع هنأ كلذ نمف ؛« يكاكسلا دهج ىلع هداز يذلا يغالبلا هدهج دكؤت

 دانسإلا لاوحأ نع ينهوزقلا ثيدح يفف « هصيخلت نم ديقعتلاو ليوطتلاو
 ندا سل ف1 تال لوتزاإ وحس مطولا حوصولا جالا + ىلا
 ةدئاف لوألا ىمسيو « هب ًاملاع هنوك وأ « مكحلا امإ « بطاخملا ةدافإ هربخب

 . © اهمزال ىناثلاو ربخلا

 هذه ىلع عقن مل ؛ لصفلا اذه ةبادب يف يكاكسلا هبتكام انعجار ولو
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 ةيربخلا مجرم نأ ملعا : لوقي ذإ . 2""*روطسلا ايانث نم اهفشتسن لب « ةباغلا

 موهفسب هريخ يف هيكحي يذلا ربخملا مكح ىلإ بذكلاو قدصلا لامتحاو

 اديفم ربخلا نوك مجرمو : لوقب نأ ىلإ ٠.٠٠ كلذ ”العاف هدجت امك موهفمل

 « ربخلا ةدئاف اذه ىسسيو ء مكحلا كلذ هنم بطاخملا ةدافتسا ىلإ بطاخملل

 «كلذملعت كنأ هنم هتدافتسا وأ ؛ كلذ ىلع آافقاو سيل نمل : ملاع ديز : كلوقك

 ٠ ةدئافلا مزال اذه ىمسيو « ةاروتلا تظفح دق « ةاروتلا ظفح نمل كلوقك

 وشحلا انفذح مث ءهضعب انتيثآ اذا : لوقب «بابلا أدب يكاكسلا نأ ظحالب

 ىتلا ةياغلا هذهو ٠ همزالو ربخلا ةدماف هدارأ ام كل انتبثأ ىتح « ليوطتلاو

 لاوحأ نع « هئيدح ةيادب ذنم ينيوزقلا دصقم تناك . يكاكسلا اهيلا لصو
 ٠ دانسالا

 ٠ هصيخلتل احيضوت ينيوزقلا اهمدختسا يتلا ةلثمألاو دهاوشلا نمو

 نيشظفللا دحأ لعجب نأ رثنلا يف وهو « '""*ردصلا ىلع زجعلا ”در نم هلوق
 ءاهرخآ يف رخاللو « ةرتفلا لوأ يف « امهب نيقحلملا وأ : نيسناجتملا وأ نيرركملا

 هعمدو جرب ميئللا لئاس : وحنو ؛(هاشخت نأ قحأ هللاو سانلا ىشختو) : وحن

 نم مكلمعل ينالاق ) : وحنو « (ارافغ ناك هنإ مكبر اورفغتساو) : وحنو « لئاس

 عارصملاردص يف رخآلاو « تيبلا رخآ يف امهدحان وكي نأ مظنلا فو « ( نيلاقلا

 : هلوقك يناثلا ردصو هرخآ وأ لوألا

 ههجو مطلب معلا نبا ىلإ عيرس
 ميرس ىدنلا يعاد ىلإ سيلو

 :هلوقو

 دطحنت رارع ميمش نم متن
 رارع نم ةيشعلا دعب امف
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 :هللوقو

 ًامرغم بعاوكلا ضيبلاب ناك نمو
 امرغم بضاوقلا ضيبلاب تلز امف

 :هلوقو

 ةعاس جرم الإ نكي مل نإو

 اهلبلق يل عفان ينإف اليلق
 ىلع يهو ٠ '"2رخآ تايبأ ةينامث تايبألا هذه دعب ينبوزقلا لقنيو

 دمحم نب كلملا دبعلو : يناجرالا يضاقلاب فورعملا دححم نب دسحأل : يلاوتلا

 مث « يريرحلاب فورعملا ىلع نب مساقللو : يبلاعثلاب فورعملا ليعامسا نبا
 ء ماظن نب كلملا سسش حدم يف هل ةديصق نم : يناجرالا يخاقلل ةيناث ةرم

 + سبقلا ءىرمال مث : دهف نب ةمالس سراوملا يبأ حدم يف ءافرلا ”يرسلل مث

 ("0١مامت يبألو . يبلهملا ةنيبع نب دمحم نب هللا دبعل مث ٠ يرعملا ءالعلا يبألو

 فورعملا هللا دبع نب ةريغملل : يلاوتلا ىلع اهلبق يتلا مبرالا تاسألاو

 ةيواعم نب ةدعجل وأ « يريشقلا هللا دبع نب ةسملل مث '"”يدسالا شيقألاب
 ,"90ةمرلا ىذب فورعملا ةبقع نب ناليغل مث . ماست يبأل مث : يليقعلا مزح نبا

 اهعم لقنتو : اهنم ةعبرأ لقنب انيفتكا ىتلا ةيرعشلا ةلثمألا هذه ىلإ رظنا

 ء.رعاشلنيلثم راتخا اذا مث :مامتيبأى لإ ةمرلا يذىلإ سيقلاءىرمانم اهروصعيف

 لدتمالع : يناجرالا يضاقلل هرايتخا يف لعف اسك : نيتفلتخم نيتديصق نم اناك

 . 15955 4 5"ؤه : قبالا ا.
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 اهعونت يف « سح ةفاهرو : ةفاقث ةعس ىلع ةلاد تسيلأ : تارايتخالا هده

 قتور نم لمحتامو « رصعألا نم زصع نم رثكأ تدعتو « رعاش نم رثكأل
 ةسارد جهنم انمامأ مسرب ينب و زقلا ناكو « رايتخالا نسح يف ةياغ « يبدأ

 « يبرعلا نبدأ نم راتخملا لالخ نم نوكت نأ يف لثاملا رصعلا يف ةيبرعلا ةغالبلا

 ءاهدي دجتجهانمو « ةيبرعلا ةغالبلا يف نوثدحملا نولغتسملا هيلا لصو ام اذهو
 قوذلا بيلغتب طونم ةغالبلا لبقتسمو « ديهمتلا يف انثيدح دنع مهيلا انرشأ امك

 رحلا قوذلل ةبلغلا ليبسو ٠.٠ ثدحتسملا فيزملا قوذلا ىلع روثأملا ىعيبطلا
 ٠ يلاعلا لثملاو حيحصلا ميلعتلا كلذ ىلإ لئاسولا برقأو « هتيوقتو هتيبرت

 تافللا هب ملعت يذلا وحنلا ىلع ةغللا ميلعتب ةفاقثلا ىلع نومئاقلا ينع اذإف
 هميدق بدألا نم ايلعلا لثملا ءىشنلا ىلع اوضرعو « برغلا يف ةيبوروألا

 :ةنسحلاةافاكملاو قينألا عيطلاو قوشملا ضرعلاب اهتءارق يف هوبغرو « هثيدحو
 ٠ ©"©9عبطلا ىلع يرجتو ةحصلا ىلع قاوذالا شنت نأ انوجر

 « ةيبرعلا ةغالبلا يف نيثدحملا ةرظو ينيوزقلا نيب قفاونملا مهملا اذهو

 ةدايز هيلا فاضأ هنأ يف هتحتاف نم حضتا امك « هصيخلت لعج هنإ ذا « هببس هل

 ضعب نم اهيلع رثع دئاوف ء حاتفملا نم ثلاثلا مسقلا يف يكاكسلا هبتكام ىلع

 «مهريغو « (7)يناجرجلا رهاقلا دبعو « 2"*:ظاجلا ءالؤه نمو « موقلا بتك
 علطب نأ يف ةيغالبلا ةروصلا يف ثحبلا ةطخ ينيوزقلا حضوب لمعلا اذهبو
 عوضوملا لوح بتك ام لكب لاصتالا مث « نوقباسلا بتكام ىلع ناسنالا
 نوكي ىتح :. اومقوت ثيح نم ةريسملا لصاويو « نوقباسلا فقو نبأ ىريل

 ٠ هدهجب فرتعبو « هبأرب ذخويو « ةغالبلا ةحاس يف ةميق هثحبل
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 تاون

 نسفنتت « اهاندجول ىكاكسلا دنع ةغالبلل ماعلا لكيهلا ىلا انرظن ول

 لصفلاو « نايبلاوىناعملا ىملع -يدح نع ثدحتتفةمدقملا امأ ٠ نيلصفو ةمدقم

 ملع نم لوألا لصفلاو « نايبلا ملع يف يناثلا لصفلاو « يناعملا ملع ف لوألا

 قلعت اميف : يناثلاو ء ربخلاب قلعتي اميف : لوألا « نانوناق هتحت طبضنب يناعملا
 تارابتعاليصفت يف لوألا « نونف ةعبرأ هتحت جردني لوألا نوناقلاو « بلطلاب
 ليصفتيف ثلاثلاو « هيلإ دنسملا تارابتعا ليصفت يف يناثلاو « يربخلا دانسالا

 الصف لوألا لصفلا يف نونفلا هذه دعب ىكاكسلا قحلأو . دنسملا تارابتعا
 نفلا نع ثيدحلا فدرأ مث ٠ امقر هيطعب نأ ريغ نم هب قلعتي امو لعفلا ناونمب

 : بانطالاو زاجبالاو لصولاو لصفلا : تارابتعا ليصفت يف وهو « عيارلا
 لجسي نأ ريغ نم رسصقلا نايب ف الصف يكاكسلا ركذ « نفلا اذه دعبو
 سول

 «نينوناق ىلإ همسق دق يكبسلا نأ ظحالن يناعملا ملعل ميسقتلا اذه نمو

 يكاكسلا نوكي اذهلو ٠ ميسقتلا ف امهجاردا ريغ نم نيلصفو « نونف ةعبرأو

 ٠ اهنم ةعبرأل ميسقتلا اربتعم « رواحم ةتس يف يناعملا ملع نع ثدحت دق

 . نيلصأ : هيف لعجو نايبلا ملع يف ناك : يكاكسلا دنع يناثلا لصفلا

 50 يناثلا لصألاو ٠ عاونأ هيفو هناكرأو هيبشتلا يف مالكلا ف لوألا لصألا

 ةيلكلاى نعم ىلا مجارلا يوغللا زاجملا يف لوألا لصفلا : لوصف هيفو « زاجملا

 ةغلابملا نم يلاخلا يلا ىنعلا ىلا مجارلا زاجملا يف يناثلا لصفلاو . ديمملا ريغ

 يف : لوألا مسقلا : ماسقأ هيفو « ةراعتسالا يف ثلاثلا لصفلاو « هيبشتلا يف

 حرصملاةراعتسالا يف يناثلا مسقلاو «عطقلاعم ةيقيقحتلا اهب حرصملا ةراعتسالا

 ةلمتحملا اهب حرمصملا ةراعتسالا يف ثلاثلا مسقلاو : عطقلا عم ةيليبختلا اهب

 هس اما



 سماخلا مسقلاو . ةيانكلاب ةراكتالا ٍِ عبارلا مسقلاو « لييختلاو قيقحتلل

 ناسيا: : ةيعبتلا ةراعتسالا يف سداسلا مسقلاو : ةيلصالا ةراعتسالا يف

 لوصف ف عبارلا لصملاو 5 اهحيشرتو ةراعتسالا دب رحت ف نماثلاو عباسلا

 سماخلا لصفلاو . مالكلا يف ةيلكلا مكح ىلا مجارلايوغللا زاجملا يف ءزاجملا

 ٠ ىلقعلا زاجملا يف

 ٠ اهماسقأو ةيانكلا يف وهف : نايبلا ملع نم ثلاثلا لصألا امأ

 لوس هو ير ل

 ٠ ماسقأ ةيناث هيف ةسمخلا لوصفلا هذه نم ثلاثلا لصفلاو

 ع نايبلا ملع يف لوصأ ةنالث نع ثدحتيس هنأ ركذب مل؛ هثيدح ةيادب يف هنأ

 ٠ م«رنالصأ هيفو نايبلا ملع نم يناثلا لصفلا : لوقي ذا  مدقت امك

 : يناعملا ملعل هسيسقت فالخب . ابرطضم ميسقتلا اذه يف يكاكسلا ناك

 نايبلا ملع يف امأ ء نونف نيناوقلا تحتو نيناوق يف هلعج ذإ « اقيقد ناك دقف

 دقاعم طبض يف لوألا لصفلا : نيلصف ىلع هدنع موقن ةغالبلا ملع نأ ركذ هنأ
 الوصف ركذب هب اذإو « نايبلا ملع يف يناثلا لصفلاو « هيف مالكلاو : يناعملا ملع

 ىلا يناعملا ملع ميسقت يف هيلع راس ام ىلع راس ولو « نايبلا ملع لصف تحت

 ٠ هغالبلا ءاملع

 مالكلاو « عيدبلا ملع نايبلا ملع نع هثيدح ةياهن يف يكاكسلا ركذبو
 . ا|اهال « 165 © حاتفملا
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 نسم الو هتلثمأ نم الو . هتاسيسقن نم رثكي ال اذهلو  نولوقي امك  يتاذ
 ٠ هدهاوشل حرش

 يذلا لمعلا ةيمهأ نع اهيف ثدحت ةحتافب هصيخلت أدب دّقف . ينبوزقلا امأ

 هفده . يكاكسلل مولعلا حاتفم نم ثناثلا مسقلا لعج . هتباغو : هب موقيس

 تافاضا اهيلا فاضأ دق كاذو اذه عم هنكلو . . ةيبرعلا ةغالبلا نع ثيدحلا يف

 نم .مدقت اميف اهضعب ىلا انرشأو « يكاكسلا ةغالب يف ةرفاوتم نكت مل

 يتلا ةلثمألا مث ؛ مهريغو يناجرجلا رهاقلا دبعو ظحاحلا لاوقأل همادختسا

 يف داز هنأ ظحالن كلذ دعبو . ةغالبلا هتركف حيضوتل هصيخلت اهنمض

 دستعاو : ةغالبلا وةحاصفلا نع ةمدقم يف ثبدحلا طسبهنأ اهنمو . تاميسقتلا

 ثيدحلا أدب مث . يجافخلا نانس نبال ةحاصفلا ترس باتك ىلع كلذ يف اريثك

 اسك . نونفو نيناوق ىلا همسقن ملو ؛ يناعملا ملع يف وهو : لوألا نملا نع

 « ثلاثلا نفلا نع مث « نايبلا ملع وهو يناثلا نفلا نع من ٠ يكاكسلا عنص

 :تاسيسقتلا يف يكاكسلا فلاخ دق ينيوزقلا نوكي اذهبو . عيدبلا ملع وهو
 ينبوزقلا نوكي كلذبو « ةيبرعلا ةغالبلا نونف نم اثلاث انف عيدا ملع ىل امج ذإ
 ألك  اهان ادق .٠ يكاكسلا نأ عم : نونف ةثالث ىلع ةيبرعلا ةغالبلا ىنب دق

 يد همس و + تاجا و, ياغلا !نيلضفلا دعو ةمدتمو نامت ياعح مدع

 وأ امهسفرب نأ ريغ ربغ نم : رصقلا نايب نعو : رابتعا نم هب قلمتي امو لعفلا

 نع ثدحت دق يكاكسلا نأ امك ٠ نونفلا وأ نيناوقلا نم يأ تحت امهجردب

 ةمدقم يف كلذ ىلا تفتلب نأ ريغ نم نايبلا ملع نم اثلاث الصأ اهرابتعاب ةيانكلا
 قيبطتلا دنعو « نيلصأ يف ةيرظنلا ةيحانلا نم نايبلا ملع لعج ذإ « هئيدح

 ٠ لوصأ ةثالث ىلا نونع

 هنأ عم : عيدبلا ملع يف تناك يكاكسلا ىلع ينبوزقلل تاميسفتلا زربأو
 دق اذهو + لجس نأ قحتسال افالتخا « نايبلاو يناعملا ىملع يف هعم فلتخا
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 ملع يف يكاكسلا عم ينبوزقلا هب قفتا ام تبثنو « هنع احفص برضن انلعج

 ٠ تايبسقتلا ن نم اريثك ملعلا اذه ف نأ « هيلع داز امو : عيدبلا

 :عيدبلا ملعيف تاسيسقتلا نم يكاكسلاعم ينبوزقلا هيف قفتا اميف : الوأ

 .ةجوازملا 4 ء ةلكاشملا #خ هء ريظنلا ةاعارم + ه. ةقباطملا ١

 ٠ ميسقتلا م ٠ قيرفتلا 7 ٠ عمجلا 5 ٠ رشنللاو فللا ه

 ٠ عابتتسالا ٠ ١ ميسقتلا عم ممجلا ٠ ٠١ قيرمتلا عم عمجلا لوب

 لهاجت ينيوزقلا هامسو « هريغ قاسم مولعلا قوس ١ ء هيجوتلا
 عاجسالا 16 ٠ سانجلا ينوزقلا هانسو « سينجتلا ١4 ء٠ فراعلا

 ٠ بلقلا ٠ ٠١ عجسلا ينيوزقلا هامسو

 ملع يف ينبوزقلا هركدب ملو « ينيوزقلا ىلع يكاكسلا هداز ام : ًايناث

 : عيدبلا
 ١ ةلباقملا ٠ < ماهيإلا ٠ + ضارتعالا ٠ ؛  تافتلالا ٠

 عيدبلا ملع يف ثيدحلا دنعكلذ ىلإ راشأو :يناعملا ملع ف يكاكسلا هركذ دقو ٠

 ه  هليلقتالو ظفللا ليلقت ٠  “5عيصرتلا ٠  7ضارتعالا ٠
 ملع يف يكاكسلا هركذب ملو : يكاكسلا ىلع ينبوزقلا هداز ام : اثلاث

 :ميدللا

 ١ سكمعلا © ءداصرالا ٠+ ءةيروتلا 4 ءهعوجرلا_مخ

 ه  ةغلابملا 7 هدي رجتلا 5 ءمادختسالا ٠ يمالكلا بهذملا م ٠

 ليلعتلا نسح ب ٠ ١٠١ ميرفتلا ٠ ١ - امب حدملا ديكأت يشسبهالذم٠

 ١١ حدملا هيبشي امب مدلا ديكات ل ٠ ٠١ جامدالا ب ٠  14يذلا لزهلا ل

 هدجلا هب دارب ٠ «بجوملاب لوقلا ٠5 ءدارطالا +١١ ءةنزاوملا

 عبرشتلا ب ٠  9مزلب الام موزل س ٠

 . اميسقتا رشع ةتسيف اقفتا دق : ينيوزقلاويكاكسلانأ مدقت امم حضتب

 يكاكسلا ىلع ينبوزقلا دازو ٠ ماسقأ ةعبس ىنيوزقلا ىلع يكاكسلا دازو

 اس ام



 هةبرعشلات اقرسلا يف ةمتاخ نع ثدحت دق ىنيوزقلانأ كلذ ىلا فاضبو

 ةحاصفلاو ٠ عضاوم ةتالث يف وهو : هيف قناتي نأ ملكتملل يغني اميف لصفو
 ةمتاخدعب ةمدقم امهلعجو « ةغالبلا نع هثيدح امهب ينيوزقلا أدب يتلا ةغالبلاو

 ء 9"*نايبلا ملع نع هثيدح رخآ يف يكاكسلا امهيينعم ىلا ريش « هصيخلت

 ةيفوتب صاصتخا هل ادح يناعملا ةيدأت يف ملكتملا غولب يه : ةغالبلا : لوقي ذإ

 ٠ اههجو ىلع ةيانكلاو زاجملاو هيبشتلا عاونأ دارباو اهقح بيكارتلا صاوخ

 نع مالكلا صولخ وهو « ىنعملا ىلا مجار : نامسق يهف : ةحاصفلا امأو

 كلذةمالعو « ةيلصأ ةيبرع ةملكلا نوكت نأ وهو « ظفللا ىلا مجارو . ديقعتلا

 مهلامعتساو رودأ مهتيبرعب قوثوملا : برعلا نم ءاحصفلا ةنسلأ ىلع نوكت نأ

 ىرجأنوكتنأو « ةماعلا هيف تأطخأ امم الو :نودلوملا اهثدحأ امم ال رثكأ اهل

 ٠ رفانتلا نع ةميلس نوكت نأو : ةغالبلا نيناوق ىلع

 ةحاصفلا ىنعم ىلا ينيوزقلا ميسقت ىلا رظا « ميسقتلا اذه لاقم

 اهب فصوب ةغالبلاو « ملكتملاو مالكلاو درفملا اهب فصوي ذإ , 7"2ةغالبلاو

 يفو « كلذ ىلع ةلثمألا برضيو « سايقلا ةفلاخمو : ةبارغلاو « فورحلا

 نع ريبعتلا ىلع اهب ردتقي ةكلم ؛ 2410 ملكتملا يفو ؛ كلذل ةلثمألا برشبو

 علسم لاحلا ىضتقل هتقباطم مالكلا ف (822ةغالبلاو 3 حيصف لطفلي دوصقملا

 ٠ غيلب مالك فيلأت ىلع اهب ردتقي ةكلم (*2ملكتملا فو « هتحاصف

 . لول اوك : قبالا ام
 . 56 ؛ صيخلتلا
 . 551: قباسلا م.
 .م0:ةهفندملا
 7701 ةسفئناما
 .55 1: ةهسفنانما

 تاركا با



 نع ةمدقم ةدايز يف تناك ميسقتلا يف ينيوزقلا ةدايز نأ كلذ ةصالخ

 اميف : ريخألا لصفلا يفو « ةيرعششلا تاقرسلا ةمتاخ فو « ةغالبلاو ةحاصفلا

 ىلع هتدايز يف اهان ركذ يتلا تاميسقتلا مث « هيف قناتي نأ ملكتملل يغبني

 ٠ عيدبلا ملع ف يكاكسلا

 : يكسسلاو يكاكسلا نيب ةفغالبلا

 اذهبو : ينبوزقلا ميسقت ىلع ةيبرعلا ةغالبلا نع هثيدح ف يكبسلا راس

 .ينبوزقلا هعم اهب قفتا يتلا هتاميسقتيف يكاكسلا عم قفتا دق يكبسلا نوكب

 ةرظ ىلع ةدايز نوكت هنيبنس ام ىلع : يدررعلا قط يكل ناز انو

 ىلع ةيغالبلا تاسيسقتلا يف يكبسلا تادايز بلغأو « ةيغالبلا يكاكسلا

 تناك دقف « نايبلاو يناعملا يملع يف امأو « ميدبلا ملع يف تناك ينيوزقلا
 ةغالبلا نع قحليس اميف « ثيدحلا ريدنس اذهل « تاهيجوتو تاضارتعاو ادودر

 ٠ عيدبلا ملع يف ةدايزلا ىلع اهرصقنسو « يكبسلاو يكاكسلا نيب

 اسارتحا اهركذنال يكاكسلا ىلع ينيوزقلل تدرو يتلا تادايزلا عيمج
 يكبسلا اهدروأ يتلا تادايزلا انه ركذنس كلذدل . امنآ اهركذل « راركتلا نم

 هذهو . عيدبلا ملع نم اعون نيرشعو نينثا يف يهو « ينيوزقلا تاميسقت ىلع
 : يهو « يكاكسلا ىلع ةدابز رشابم ريغ قيرطب ةدايزلا

 هيبشتلاو فصولاو حدملا نم يناعم ملكتملا تابثا وهو : فيقوتلا ١

 عجسلاب اهتخا نع ةلصننم ةلمج يف مالكلا اهب حتفي يتلا نونفلا نم اهريغو

 يذلا ) : ىلاعت هلوقك . ةليوطلا لمجلاب وأ ةنزلا يف لمجلا يواست عم ابلاغ
 ٠ ( ليللا ف راهنلا جلوبو راهنلا يف ليللا جلوب ) : تابآلا ( نيدهب وهف ينقلخ

 امك



 . كلذ وحنو . هحدم مل همذ وأ همذ مث ءينلا حدم وهو : رياغتلا  ؟

 لاق . نونمؤم هب لسرأ امب انإ اولاق ) : ىلاعت هلوقك : نيصخش مالك نم امإ
 صخشلا مالك رياغتب نأ امإو . ( نورفاك هب متنمآ يذلاب انا اوريكتسا نيدلا
 ٠ نيتقو يف دحاولا

 ريغ وأ مسقلا ميظعت هيف نوكي اس دارملا ىلع فلحلا وهو : مسقلا ©

 مكنا ام لثم قحل هناضرألاو ءاسلابروف) : ىلاعت هلوقك .هبسانب امب ب كلذ
 ٠ هتمظع نسضنن امب ىلاعت هللا مسقأ ؛ ( نوقطنت

 ةفلتؤؤم ناعس نيحودمم نيب عمجب نأ وهو : ةفلتؤملاو ةفلتخملا مسج ب
 يناعم فلاخت ناعمب ىتأيف « رخآلا ىلع امهدحا حيجرت ديرب مث © امهحدم يف

 ( ناميلسو دوادو ) : ىلاعت هلوقك . رخآلا حودسلل صقنبال ثيحب : ةيوستلا
 ٠ ةبآلا رخآ ىلا

 دارأ ملكتملا نأ اهدمب ام مهوب ةيلكب ىتينأ امإ وهو : مهوتلا ه

 دساف هرهاظ نأ وأ : ههجو نع بلق هنأ وأ . انحل هيف نأ مهوب وأ اهميحصت

 ماسقالا هذهلو عيمجلا يف كلذ فالخب رمالا نوكيو اهانعم ريغ دارأ وأ ىنعملا

 ٠ نآرقلا عيدب بحاص اهركذ ةلثمأ

 ٠رولا حتاوفك ام ةتكنل هتالامتحا

 قبس مل ىنعم لوألا عرتخي نأ وهو عادتبالا نم عارتخالا ةنالتقداب

 + هيلع: عت, ملو هيلإ

 ةلوفارسلا عونب عيدبلا نم ابرض جرد ملكتملا نأ وهو : ديلوتلا م
 ٠ ( قحلاب مكحا بر لاق ) : ىلاعت هلوقب هولثمو . ثلاث عون امهنم

 - امال



 ٠ هتحت لئاطال امب هولثمو « باوجو ضارتعا ركذ وهو : ءاجلإلا هب

 امهبأ نيفلتخم وأ ىنعملا يف ريقفتم نيمالك نيب رظنلا وهو : ريظنتلا_ ٠

 ٠ لضفأ

 يه له عماسلا كشب ةيلكب مالكلا يف يتأب نأ وهو : كيكسفتلا ١
 ىه له نيدب كش عماسلا ناف (نيدب متنيادت اذإ) : ىلاعت هلوقك « الوأ ةيلصأ

 اهنم لماحم هل نيدلا نأل « ةيلصأ اهدجيف :« رظنلا ققحب ىتح « الوأ ةيلصأ

 ٠ نادت نيدت امك : لثم « ءازجلا

 دقو ءالعلا نب ورمع وبأ لاق امك وهو « ءاجهلا اهلحمو : ةءارلا ٠١١

 حبقي ال اهردخ يف ءارذملا هتدشنأ اذإ يذلا وه لاقف , ءاجهلا نحأ نع لئس

 ءامهيلع

 فرحب طرش اطورشم وأ آيفنم امإ الاحم ضرفن نأ وهو : ميلستلا ب ٠١

 : ىلاعت هلوقك ؛ هطرش عانتمال فوقولا عنتمم هركذ ام نوكيل عانتمالا

 وأ نيداضتم نينمب دحاولا مالكلا يف ىتوي نأ وهو : نانتفالا - 4
 ٠ ريثك وهو نيقفتم وأ ةسامحلاو لزغلا نيب ممجلاك نيفلتخم

 ٠ ءاسنخلا لوقك « هريغ نع هيفنب ءيشلل ءيشلا تابثا :

 لوطأ تلن يذلاو الإ دجملا نم الوانتم ءىرما فك تغلب امو

 ةرقفلا وأ دحاولا عارصملا يف ةدحاولا ةملكلا قيلعت وهو : ديدرتلا ل ٠١

 : هلوقك « نيئيشب ةقلعتم نيترم ةدحاولا

 - امهم



 يلامآ نهنع تفرصناف تبش نأ ىلا تايناغلا تيوهو يننبوه

 ديدرتلالصحب دقو . دحاو عارصم يف تايناغلاب تبوهو يننبوه قلعف

 : هلوقك نيعارصملا نم لك يف

 لجرلا ةروص يف ةيرع ثيل ف 0 .قسغ يف حال اردب عورلا يف كرب

 ٠ نيترم نيعارصملا نم لك يف ددرف

 + نائيش هب قلعت هنع ربخم ىلع ردصلا لامتشا وهو : زيرطتلا

 0 اا

 قيقع يف قيقع يف قيقع 2 اهيفو اهدب يف سأكلا نأك

 « اهعوقو بيترت ىلع ظفللا ف فاصوألا تاينا ىهو : ةعباتملا

 : ريهز لوقو « ( ةقلع نم مث ةفطن نم مث بارت نم مكقلخ ) : ىلاعت هلوقك

 مقنيف لجعي وأ باسح مويل 20 رخديف باتك يف مضويف رخؤن

 يتلا لاثمألاك ةددحتملا ثداوحلا دنع عدتبا ام وهو عادبإلا 53

 ليقو : لقعلاو : ةجاحلا وهو برألا نم ةلمهملا ءارلاب : ةيراوملا ٠٠

 هيف هيلع هجوتي امالك ناسنالا لوقب نأ وهو « دسف اذإ قرعلا برو نم

 ةبراج ةصلاخ ف ساون يبأ لوقك « كلذ ريغ وأ صقن وأ ةدايز وأ ةذخاؤملا

 : ديشرلا

 -امكا



 ضعب لاقف . ءاض تلق امنإ : لاق : هيلع ركناو ديشرلا غلب املف

 : نجلا كيد لوقك : ةريثك فاوقب ىفقي نأ غوي هنوك عم « ةيفاق ىلع يتأب تيبلا وهو : رييختلا ١

 مانملا دنع يعجضم نع ينثن كفيطل يلوق
 ماظعلا يف ججأت ران يمطنتف مانأ ىف

 عولض داؤف ماظع ناكمو . نسو عوجه داقر مانم ناكم حلصي هناف

 عوجر داعم ماود ناكمو « نزح دوقو عومد داتق ماقس ناكمو . ندب دوبك

 ٠ نمث دوجو

 ٠ يلكلا يف يئزجلا رصح ؟؟

 نم رثكأ « ةيغالبلا تاحلطصملا هذهل « تافيرعتلا هذه لقنأ ينلعج يذلا

 .صيخلتلا حورش نمض حارفألا سورع يف تافيرعتلا هذه نا : كلذ لوأ « رمأ

 نسم تاحالطصالا هذه نأ : كلذ يناث « ءىراق وأ ثحاب لكل ةروسيم ريغو

 هناف اهدجو اذإو . ةغالبلا بتك بلغأ ف ثحابلا اهب رفظال ىتلا تادابزلا

 ٠ حارفألا سورع ف تدرو امك اهدهاوشو اهحرش ىلع عقبال

 يف اهنكلو « عيدبلا ملع نم تاميسقت يف ينيوزقلا عم يكبسلا قفتيو
 : اعون نيتالثو نينئا يف يهو « ينيوزقلا دنع تدرو يتلا ريغ تايمسم

 ١ مجسلا وهو . طيمستلا ٠

 د19.



 * قابطلا نم عون وهو : باجبالاو بلسلا -؟
 ٠ قابطلا ىلإ مجريو : كاردتسالا <

 ٠ دارطتسالا ىلإ عجريو « قيفلتلا  ؛
 وهو هيبشتلا عاونأ ىلا مجرتو ( رداونلا اههيحصتو ) دراونلا  ه

 ًابرغ هريصيام هب قحلي نكلو : ”الذتبم ًاروهشم ههجو ناك ام
 ٠ ًاصاخ

 . ردصلا ىلع زجعلا هدر نم نوكي نأ حجريو : رييختلا +
 ٠ ريظنلا ةاعارم نم بيرق وهو « ءاصقتسالا ل7

 . ةجوازملا نم معأ وهو . فطعتلا

 . رشنلاو فللا يعون دحأ وهو : عيسوتلا به
 ٠ ىنعملاو ظفللا فالتخا نم عون وهو : ةاخاوملا ٠

 ٠ ةجوازملا نم بيرق وهو ء دارطتسالا ١

 ليلقلا ظفللا ةلالد همادق دنعو « زاجبالا نم ىهو . ةراشإلا ٠١

 ٠ ريثكلا ىنعملا ىلع

 ٠ اقباس تركذ يتلا عاونألا نم بيرق وهو ئ ماحقإلا # ٠

 ٠ سارتحالا ىنعم نم بيرق وهو . لاصفتالا - 4

 ٠ حاضيإلا كلذكو بانطالا ىنعم يف وه امب هورسفو « طسبلا ٠5

 ٠ بانطالا يف مدقتو « ميمتتلا

 ٠ يركسعلا هامس دق حيشوتلاو « داصرالا وه اذهو ء حيشوتلا ٠

 ٠ بانطالا يف مدقت دقو « راركتلا ١
 دلكاد



 ٠ ءاجلالا ن نم معأ وهو « ةعجارملا

 ٠ بانطالا يف مدقت دقو « لييدتلا ٠

 ١ يناعملا يف قبس دقو « ضارتعالا ٠

 ٠ ملكتملا دصقب موهمملاب ةلالدلا وهو « ضيرعتلا - ؟؟

 ٠ ةيمكهتلا ةراعتسالا يف قبس دقو « مكهتلا # ++

 ٠ ريظنلا ةاعارم نم بررق وهو ء فالتئالا  ؟4

 ٠ يناعملا ملع يف هركذ مدقت دقو « ماعلا باطخلا  «ه

 ٠ يناعملا يف بيلغتلا نم ءيش مدقت دقو « بيلغتلا

 ٠ ىمعملاو ةيجحالا ىمسيو « ةيروتلا نم بيرق وهو « زغللا - 7
 نم ءيش همالك يف الثمم اكتملا ءيجس نأ وهو . عماجلا مالكلا 5م

 ةريثك ةلثمأو « لاوحالا وأ نامزلا ةياكشوأ ةظعوملاو ةمكحلا
 ٠ نيمضتلا نم بيرق هنأ نظأو

 فرع دقو « همالك يف الثم ملكتملا دروي نأ وهو « لثملا لاسرإ

 ٠ ليثمتلا زاجم يف نايبلا ملع يف كلذ
 ٠# بانطالا ماسقأ ضعب ف لخدب اذهو « يقرتلا ٠

 ١ ينوزقلا ) فنصملا مالك يف يتايسو « سابتقالا (
 .٠ هيجوتلا مسق يف لخدب اذهو : ءاحهلا

 مجرب اين افقي دكا رجلا ولع دن تارو ىلا اكوا دعو كج

 عطتسي مل : يكبسلا نأ ينعب اذهو « نايبلا ملع ىلإ ًاضعب و « يناعملا ملع ىلإ

 ةروصلا نأ نلعيو : ةيقيبطتلا ةرظنلا دنع ةغالبلا مولع نيب لصفي نأ

 ه1



 عاونالا فينصت نمو ٠ ةثالثلا مولعلا نيب نواعتلا ىلع موقت ةيغالدلا

 : ركذ هنأ ظحالن ةقباسلا

 هب قحلب نكلو « هجولا لذتبملا روهشملا هيبشتلا عاونأ نم ًاعون ل١

 ٠ ( رداونلا ) هاّمسام وهو ًاصاخ ًابيرغ هريصب ام

 ٠ ( ةراشإلا ) يهو زاجبالا نم ًاعونو  ؟

 ليدنلاو راركتلاو ميمتتلاو طسبلا ) لثم نم : بانطالا نم ًاعونو

 ٠ يقرتلاو

 « ماعلا باطخلاو : ضارتعالا ) لثم نم « يناعملا ملع نم ًاعونو

 ٠ ( بيلغتلاو

 ٠ ( مكهتلا ) لثم « ةيمكهتلا ةراعتسالا نم ًاعونو  ه

 * ( لثملا لاسرإ ) لثم « ليثمتلا زاحم نم ًاعونو -

 ريغ دنع عاونالا ضعب ءامسأ ركذ دق « يكبسلا نأ كلذك ظحالنو

 داصرالا وهو ؛ 290يركسعلا دنع حيشوتلا لثم : نييغالبلا نم ينبوزقلا

 « ةمادق (موردنع ريثكلا ىنعملا ىلع ليلقلا ظفللا ةلالدو م 2420ىنيورقلا دنع

 ٠ (49ةراشالاب ىمسيام نييغالبلا دنع وهو

 , 351/ ١ نيتعانصلا م5

 . ”ه5 1: صيخلتلا مه

  5رمعشلادفن : ١95
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 تح

 : يكبسلاو ينيوزقلا دنع « دقنلاو ةغالبلا نيب ةلصلا لوح

 هيلع هداز ام الإ . ينبوزقلا جهنم ةيغالبلا هتاميسقتبلغاف يكبسلا جهن

 راس ام يكبسلا فلاخي مل . دودرلاو تاهيجوتلا ضعب فو ٠ عيدبلا ملع يف

 ىبرتت ىتح « حرسشلاو ةلثمألا نم رثكأ امنإ ؛ ماعلا لكيهلا يف ينيوزقلا هيلع
 كلذلو . ةبدقنلا ةيغالبلا ةرظنلا ىلع ةدمتعملا « ةيبدألا ةكلملا ءىراقلا ىدل

 : هلوقل . ةغالبلا ملع مامت نم ةبرعشلا تاقرسلا يف ثيدحلا يكبسلا ربتعب
 نوستاو ةمدقملا غارف دعب : باتكلا لوأ يف اهركذب دوعوملا ةمتاخلا هذه

 هداقتعال ٠ عوضوملا لصأ نم ةمدقملا يف ثيدحلا يكبسلا ربتعاو ٠ (مهرةثالثلا

 ٠ هنم ءزج ينيوزقلا باتك ةمدقمو « مدقت امك 157هلصأ نم ءيشلا ةمدقم نأ

 ةدحو ب معيديلاو نايبلاو يناعملا  ةيبرعلا ةغالبلا يف ةثالثلا نونفلاو
 نم ربتعي يكبسلا دنع ةمتاخلا يفو « يكبسلاو ينبوزقلا دنع ةيغالبلا ةروصلا
 نع ثيدحلا مدقت دقو ؛ حيملتلاو لحلاو دقعلاو نيمضتلاو سابتقالا اهماسقأ

 ةسناعلا هد ناو © نابلا ىلع ىف عجدتلا نعو : ىدبلا ىلع ف سانقألا
 ٠ يكبسلا دنع ةيغالبلا ةروصلا مهف يف ةثالثلا مولعلا عم ةلخادتم

 ىلع جردنب : يكبسلا دنع : ةيرعشلا تاقرسلا نع ثيدح نم هريدنام

 ٠ ينوزقلا دنع زجوملا حيضوتو ةلثمألا يف يكبسلا ديزيو « ينيوزقلا هآر ام

 .٠ 24191: 15 ©: سورعلا مم

 . 7456101 5 قباسلا

 ب 1664



 هذه مسر يف : سورعلا حرش اندمتعا اننأل . يكبسلا هركذ اب يمتكتس اذهل

 ٠ ينبوزقلا ىلع يكبسلا تادابز ىلإ ريشنسو ةروصلا

 : رهاظلا ريغ اهنمو :رهاظلا اهنم :ناعون ةقرسلاو ذخألا نأ ىكبسلا ىرب

 امإ : هلك ىنعملا هنم ذخؤي يذلا وهف « رهاظلا امأ : هنايبو : هسوف قدب يذلا
 ةقرسلاو ذخألا نم مسقلا اذه نوكن كلذل : هدحو وأ هضعب وأ هلك ظفللا عم

 .ةضحم ةقرس هنأل « مومذم وهو : هلك ظفللا ذخؤي نأ : لوألا « هجوأ ةثالث يف

 عونلا اذه ةيمست يف ينبوزقلا ىلع يكبسلا دازو ؛ ( ”الاحتناو ًاخسن ) ىسسيو

 ضعب عم ىنعملا ذخأ وأ همظنل رييغت عم ذخألا ناك اذإ : يناثلاو . 5:0ةيلاغملاب
 قراسلا ناك نإ : نامسق عونلا اذهو . ( ًاخسمو ةراغإ ) اذه يسسو . ظفللا

 راصتخالاو حاضيالاك ةليضفب هصاصتخال هنم قورسملا يأ ٠١ لوألا نم غلبأ

 لوألا نود يناثلا ناك نإو « ( لوبقم ) وهف ىنعم ةدايز وأ كبسلا نسح وأ

 ريغ وهف ؛ لضفلاو ةغالبلا يف لوألا لثم يناثلا ناك نإو ٠ دودرم مومذم وهف

 : ثلاثلاو «فيلأتلاو ةعانصلا يف قبس هنأل ؛ لوألل نضفلا ىقسنكلو : مومذم

 وهو « ( ًاخلسو اماملإ ) يمس : ظفللا نم ءيش ذخوي ملو هدحو ىنعملا ذخأ اذإ

 ناك ام وهو : يناثلاو ٠ لضفلاب لبأ يناثلا نوكي نأ : لوألا « ماقأ ةثالث

 ٠ لوألا لثم هيف يناثلا ناك ام وه : ثلاثلاو ٠ نسحأ هيف لوألا

 هباشتب نأ هيف : عاونأ وهف ؛ ةقرسلاو ذخألا نم رهاظلا ريغ عونلا امأ

 نوكي نأ هنمو : رخآ لحم ىلإ ىنعملا لق نأ هنمو : يىنأثلاو لوألا ناينعملا
 ضيقت يناثلا ىنعملا نوكي نأ وهو : بلقلا هنمو :لوألا نم لمشأ يناثلا ىنعم

 ذخو نأ هنمو ؛ هضيقت يف ذوخأم وهف ؛ هضيقن ىلإ ىنعملا بلقل : لوألا ىنعملا
 ٠ هنسحب ام هيلإ فاضيو قباسلا ىنعملا ضعب

 ريغ : ةقرسلاو دخألا نم ةخلا عاونألا هذه نأ يكبسلا ىريو

 . 515]18 5: هفئدس ل.

2 



 امك  رفاحلا ىلع رفاحلا مقوو « رطاوخلا دراوت ليبق نم نوكي امبر ؛ رهاظلا
 ىلعهئيجم ناك اذإ لوبقم دراوتلا اذه نأ ىلإ يكبسلا ريشي اذهلو  نولوقي
 اذك نالف لاق : ليق ذخألا ملعب مل اذإف , ذخألا ىلإ دصق ريغ نم قافتالا ليبس

 هباشت نم راكفألا نيام ىلع دمتسيال يعادتلا نأل ٠ 2917نالف هيلإ هقبس دق وأ
 ا 2039 رظانتو بواجت نم روعشلا نيب ام ىلع هدامتعا

 ٠ حيلمتلاو لحلاو

 وأ نآرقلا نم ًائيش مالكلا نمضي نأ وهو « ءوضلا سابتقا نم ذوخأمف

 ولو ؛ كريغ رعش نم ائيش رعشلا نمض يف لمجب نأ وه : نيمضتلاو
 كي مل نإو : هيلع هيبنتلا نع ينغت هترهشف « اروهشم ناك ناف « عارصم ضعب
 ةبسن ىلع لدب ام ركذب « ةقرسسلا هب نظ نأ نم افوخ هيلع هبنيلف « ًاروهشم
 , (310هلعاقل

 ٠سابتقالا قب رطىلع ال 3 مظنيف 2 رثنلا مالكلا دخؤي نأ وهف : دقعلا امأو

 ادوقعم امظ راصف الولحم ارثن ناك هنأل يمس « سابتقالا يف لعفب امك ال يأ
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 : حيبلتلا امأو ٠ ارثن مظنلا لعجي نأ وهو . دقعلا سكع وه : لحلاو

 , 2؟10.وركذ ريغ نم

 كلذف . ءاكذلاو ةدالبلاو ةعاحشلاب فصولاك مويعلا ىلع سانلا هيف كرتشا

 , 257ةقرس ىسسسال

 لوق "دع يف « تيكسلا نبا لوقل ههيجوت ينيوزقلا ىلع يكبسلا ديزيو
 : امهو « ةفرط تببو « سيقلا ءيرما تيب دروب ذإ 4 تاقرسلا نم ةفرط

 : سبقلا ءيرما لوق

 لمجتو ىسأ كلهتال نولوقب مهيطم ىلع يبحص اهب افوقو

 : ةفرط لوقو

 دلجتو ىسأ كلهتال نولوقي مهيطم ىلع يبحص اهب افوقو

 نسم اذه نأ رهاظلا نإف « رظن ةقرس هتيمست يفو تلق : يكبسلا لوقيف

 ٠ 2540تاقرسلا يف هتدع تيكسلا نبا نأ الا ءدراوتلاو : رطاوخلا قباطت

 نسم هقبس نم عم هب قفتن ؛ ردقلا اذهب ةيرعشلا تاقرسلل يكبسلا مهفو
 هباتك يف الصف لقنب يذلا ؛« ( رشب نب نسحلا ) يدمآلاف : برعلا داقنلا

 .م[78 35415 هفندل 5ك

 . 2975 16 1 هسسفن  ةا/

 . 2461551: هسفن 48
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 ملف : لوقي ذإ . هرعش يف بيعلا اهلعجب ال . مانت يبأ تاقرس نع ( ةنزاوملا )

 ىرعبام باب هنأل : هبويع ريبك يف تاقرسلا نولعجي لجرلا اذه نع نيفرحنملا رأ
 ٠ 50ليلقلا الإ ءارعشلا نم دحأ هنم

 هنع مفادب رهاط نبا اهجرخ يتلا ماست يبا تاقرس يدمآلا لقنب امدنعو
 اهضعب يف باصأف ماست يبأ تاقرس جرخ رهاط نبا تدجوو : الئاق اهيف

 اسم : سانلا نيب كرتشملاب ىناعملا نم صاخلا طلخ هنأل : ىفعبلا يف أطخأو
 ٠ ى..راقورم هلثم نوكنال

 جرخ اسيف رهاط نبا عم الوأ قفتي مل هنا انمهفي يدمآلا نم ثيدحلا اذه

 يف ميست نب رشب ءايضلا يبأ عم يدمآلا قفتن مل كلذلو « مامت يبأ تاقرس نم
 ٍف تزواجت دق . لوقي ”الئاق لعلو : لوقب ذإ « يرتحبلا دنع قورسملا ىنعم
 نم ميت نب رشب ءاسفلا وبأ هجترخ ام عيمج صقتست ملو ترصقو بابلا اذه
 تحماسو تحضوأف . هعيسج تيفوتسادق لب ٠ كلذك رمألا سيلو  قورسملا

 , 20010[, راقت وأ ناينعملا قفتا ناو اقورسم نوكبال هلعل ام تركذ نأب

 نسم ماس يبأل ةقرس هبسن اميف ىدمآلا مم يضترملا فيرشلا قفتن الو
 5 2٠١92 دوعلا ناكرج لوق

 بسحب . دارفألا نيب مكحلا فلتخي ذإ ؛ نفلا ةعيبط نم ماكحألا هذهو

 نوحضوب امو : نوجلاعب امل مهكاردا ةعسو مهمامتهاو مهقشعتو « مهتافاقث

 ىقيسوم وأ نانف وأ رثان وأ رعاش فقاوم نم فقومل وأ « ةيصخشلا ملاعم نم

 . )96 : ةنزاوملا_ ؤو

 ٠ قبالا : 36.
 امم كمال :هفنا ا .

 ةفاقثلا ةرازو ل ١5-١8 ص لايخلا فيط  ىضترملا فيرشلا : رظنا 5
 .يفربصلال ماك نسح قيقحت .م 11355 ةنم ١ طةرهاقلابيموقلا داشرالاو

- 1948 



 نم برض نامز لكلو : ةايحلا طشانم نم كلذ ريغ وأ : تاحن وأ ماسر وأ

 , 219 ةدابعلا ن نم لكشو . ةنحملا نم عونو ة ةحالضملا

 ًادج عستم باب اذهو : ( ه 405 )قيشر نبا لوقب ةقرسلا ىنعم فو

 ,210هنم ةمالدلا يعد نأ ءارعشلا نم هيلع ردقنال

 دقو : لوقيف ةقرسلا ىنعم نع ( ه موه ) يركسعلا لاله وبأ ثدحتيو

 ,21'؟0همدقت نع هيف رصقو ؛ هدسفأف هذخأ وأ هلك هظفلب هذخأ اذإ

 . ةنرعشلا تاقرسلا ميسقن يف اوفلتخا دق ءاملعلا داقنلا نآ دحن اذهلو

 ناك ظفللا ضعب ركيغ ناف ؛ اقراس ظفللاو ىنعملا ذخأب نم لعجب : قيشر نباف
 :1١23هقذح ليلدكلذ ناكههج و نع هبلق وأ هيفخيلىنعملا ضعب ريغ ناف : الاس

 . ديعبب ةقرسلاو ذخألا موهفم يف هل يكبسلا ةعباتمو . ينيوزقلا ميسفت سيلو

 يبتك نم ريثك يف تلق امكو : المئاق يضترملا فيرشلا مهفلا اذه ديوتيو

 ةبتكم 7: نييك ورنا 101 طع ادنلا | ركب نإ و رهم نادت وا ا

 نوراه ديحم مالسلا دنع حرشو قيقحت . م1 1 طا رصمب يجناخلا

 ةبدنه نيمأةستكم 5١6 : ؟ «هدقنو رعشلا ةعانصيف ةدمعلا  قيشر نبال

 .م 615١ه ةنس ا١اذط . رعمب

 حسيبص يلع دمحم 6 رعشلاو ةباتكلا نيتعانصلا  يىركسعلا لاله وبا 6٠ه

 : فسوب نمحرلا دبع رمع .د : رظناو امملا/ ص .٠ (6)5 ؟لع . رصمت

 ءا5ك . 5١ ص لوالامسقلا «ةغالبلاوةغللا يف هدوهجو يناهفصالا بغارلا

 . م1559 نسسمش نيع ةعماجب ب طوطخم ب هار وتكد ةلاسر

 5.١٠ ةدمعلا :5١515؟5.

 - ا؟ة



 : دصق ريغ نم هيف دراوت امبرف ء ابذك نوكي نأ اذه نمأب الام ىلع مطاق هنا
 .٠ (١1!07ههيبشو هريظ اذه 4 لاقي نأ ىلوألاو

 ريظنلا وأ رتأتلا ىلا ةقرسلا ىنعم حيحصت يركسملا لاله وبا سمل دقو

 نع ىنغ نيلئاقلا فانصأ نم دحاأل سيل : لوقي ذإ ؛ ذخألا نسح وأ هيبشلاو

 اذإ مهيلع نكلو . مهقبس نم بلاوق ىلع بصلاو مهمدقت نمم يناعملا لوانت
 اهودروبو مهقيلات نم ضراعميف اهوز ربو مهدنعنم ًاظافلأ اهوسكب نأ اهوذخأ

 اهتيلح لامكو اهبيكرتةدوجو اهفيلأت نسح نم اهوديزبو «ىلوألا اهتيلح ريغ يف
 ٠ 2980اهيلإ قبس نمم اهب قحأ مهف كلذ اولعف اذاف : اهضرعمو

 اهئتسبال ةلوذبم ةعئاش يناعملا نأ اومعزف نوينايبلا انؤاملع ىلاغ دقو

 تمن كيعأ ننق + اهنع ريستلا ندم نم اهكلنم اننإو# قانلا الو ركشلا
 اظفل هاكف هذخأ نمو « ًاخلاس ناك هظفا ضعبب هذخأ نمو « اقراس ناك هظفل
 مل ءيرجلا يأرلا اذه.نأ ىلع « همدقت نمم هب ىلوأ وه ناك هظفل نم دوجأ

 نم هعايشأو (نوفوب ) مهعم هارب نإو مهدحو برعلا يأر نكن
 ةيميداكألا لخد موي اهاقلأ يتلا بولسألا نع هتبطخ يف ررق دقف « جن رفلا باتك
 نكلو . سانلا نيب ةكرش تافشتكملاو ثداوحلاو راكفألا نأ ؛ ةيسنرفلا
 4 (35١0)هسفز لجرلا نم بولسالا

 تاقرسسلا يف ةروصحم برعلا داقنلا دنع تاقرسلا نوكت داكت اذهبو

 نإف اذه ممو « هلك بدألا قيرغالا دنع تاقرسلا تلوانت امنيب « ةيرعشلا

 ٠1200 ريبك دح ىلا هباشتم امهدنع اهتجلاعم بولسا

  1٠لايخلا فيط_ : 0161 .
  8نيتعانصلا 185 .

 ٠ ص ةغالبلا نع عافد  تايزلا نسح دمحأ- ١ - 8١م .
 ٠ ب يناجرجلا يضاقلا 5١١ .



 ناك : اهانعمو تاقرسلا ىف يدقنلاث حبلا اذهنأ ىر : لوقلا ةصالخو

 نم ةليسو . ةغالبلا لمجت . ةثددحلا ةرظنلا امنإو . ةيبرعلا ةغالبلا ىط يف
 0ك (١11)7ثىدحلا ىبدألا دقنلا لئاسو

 : : : 0 .يكبسلاو يني وزقلاو يكاكسلا نيب ةيغالبلاةروصلا لوح ثيدحلل اماتخو

 غلا ةلبتنا نمت نبع يشل لجان يكاضنا لسا تأ
 + يناعملا ملع يف رثكت لب : ةيغالبلا هتلثمأو . عيدبلا ملع حرش يف لبطب الو
 # ردقت اميف كلذ يف ”رسلاو : عيدبلا ملع ف بضنتو « نايبلا ملع يف لقت مث
 ملعب مث ؛ لوألا ماقملا يف يناعملا ملعب مامتهالا ىلع ةغالبلا ىنب يكاكسلا نأ
 لاني لو. + ميستعتلا ىلإ ةبنلقتلا ياعملا اهيلع رعت ىلا ةقيرطلا هناب نانا
 سكفب ٠ ًايضرع انسح هربتعب هنأل . هتلثمأ ركذو عيدبلا ملع حرش ىلع اريثك
 يناعملا ملعب يكاكسلا مامتها دكأ يذلاو .٠ هل ١1يناجرجحلا رهاقلا دبع ةرظن

 اهل ينامملا نوكت نأ ال ء يناعملل عباوت ظافلالا نأ هداقتعا . نايبلا لبق
 2 عوبتملاو عباتلا نيب مامتهالا يف يكاكلا قرش اذهل ٠ 9"21عباوت

 ةيادب يف « ةغالبلاو ةحاصفلا نع امهثيدح يكبسلاو ينيوزقلا لعجي  ؟
 ةفالبلاو ةحاصفلا ثيدح يوطب يكاكسلا امنيب ؛ ةيبرعلا ةغالبلا نع ملكتلا
 ٠ 0100 يكاكسسلا نم نسحأ اناك عينصلا اذهبو ٠ 7١23نايبلا ملع نيض

 ةروصلا  ثحبلا جهنم نوسنال : ةغالبلا  لماهبد : كلذ يف رظنا ١١

 . فصان ىفطصم  ةيبدالا

 + رصمب هدالواو حيبص يلع دمحم ةعبطمو ةبتكم ةغالبلا رارسأ : رظنا ١|[؟

 . "15 زاجعالا لئالدو : ؛ ص .م ١566 ةنس 5

 . 5.1 ١ حاتفلا ب ١١؟

 1951: قبالا 111
 ددصب هنال : ينيوزقلل يديعصلا لاعتملا دبع ذاتسالا ةزيملا هذه درفب ٠6

 . 01١ 1201 حاضيالا ةيغب رظنا . حاضبالا ةيفب نع ثيدحلا

 هم هاد



 عنص امك . نونفو نيناوق ىلإ ةغالبلا يكبسلاو ينبوزقلا مسقب مل -*
 نايبلاويناعملا ) ةثالثلا مولعلا امتخو : لوصف يف ملع لك العج لب « يكاكسلا

 ٠ اهب لصتت امو ةيرعشلا تاقرسلا يف ةمتاخب ؛ ( ميدبلاو

 ةغالبلا يف قوذلا دامتعا يف : يكبسلاو ينيوزقلاو يكاكسلا قفتي # ؛
 ٠ يناجرجلا رهاقلا دبع كلذ يف مهدئارو : ةيبرعلا

 ميسنتن م لعجو «ةيبرعلا ةغالبلا يف اهتميقوتالالدلاب يكاكسلا متها  ه
 مسرلاو ”دحلا نع هيف ثدحتي يذلا . لالدتسالا ملع . نايبلاو يناعملا يملع

 ةدرجملاةقطانملا تارظ ىلإ برقأيه يتلا « لالدتسالا ملع اباضق نم كلذ ريغو

 تالالدلا هذهنا ريعبال ىكبسلاو ىنيوزقلا امنيبةيبرعلا ةغالبلا ةمدخ ىلإ اهنم
 ملع يف ةساردلا هذه لمحتتال ةيبرعلا ةغالبلا نأ اننظ فو : ماستهالا كلذ
 نم مهووهو : يناعملا ملع نم سيل لالدتسالا باب نأل « لالدتسالا
 75 00112 يكاكسسلا

 نع زايبلا ملع يف ثيدحلا , يكبسلاو ينيوزقلا مسق ةيادبلا ذنم ٠
 نع ةءادبلا يف هثيدح لمج دقف . ىكاكسلا امأ : ةبانكلاو ةراعتسالاو هيبشتلا

 كلذل < هيبشتلا عورف نم عرف يهو ةراعتسالا زاجملاب ينعبو « ةيانكلاو زاجملا
 ينبوزقلا جردأ امنيب « قيبطتلا دنع الإ هيبشتلا ىلع يكاكسلا ثدحتي مل

 * قيبطتلاو ةيرظنلا يف هيبشتلا , يكبسلاو
 امك . يكبسلاو ينيوزقلا ىلع ةيغالبلا هتاميسقت يف يكاكسلا داز 7

 يف يوفللا كراتب ىنامملا بحاص نا يف ةلاسر  اشاب لامك نبا : رظنا 5

 ةنرصملا بتكلا رادب لطوطخم 5.6 ةقرو 2« ظافلألا تادرفم نع ثحسلا

 . هللا دع نيسح دمحأ روتكدلا ةصاخ .  عيماجم مقر تحت

 . 155 185-٠ ص . يكاكلا دنع هغالبلا : رظناو

 قئاقح وةغالبلا رارسال نمضتملا زارطلا : يولعلا ةزمح نب ىيحب : راناو
 . م 1916 ٠ ةرهاقلاب ةبويدخلا بتكلا راد « ©1/. : ١ : زاجعالا
 . م5 ص ةيبدالا ةروصلا : رظناو

 دس 5ءاعال



 ملكتملل يعبشي امو : ةيرعتشلا تاقرلا يف ةيتاخلاو : عيدبلا ملع يف هيلع اداز

 ٠ هيف ققأتب نأ
 . ىكبسلاو ىنوزقلاو ىكاكسلا ماقأ . ةيقيبطتلا ةيحانلا نم -

 يكبسلاو ينبوزقلا افاضأو : عيدبلاو نايبلاو يناعملا ىلع ةيغالبلا ةروصلا
 ٠ تاقرسلا يف ةتاخ

 ىلإ برقأ ةيغالبلا ةروصلل امهترظ يف يكبسلاو ينبوزقلا ناك  ه
 ًايرق : ةيرعشلا تاقرسلا نع امهئيدح ناك اذهلو : يكاكسلا نم يبدألا دقنلا

 ء ا مدقت امك  نيسنرفلاو . قرعالا داقنلا تيدح نم

 تالا

 : يكبسلا دنع ةفالبلا موهفم

 ةيغالبلا هتاميسقت يف يكاكسلا ةسردم نم يكبسلا ربتعن نأ عيطتسن

 كلتل هحرقش ةيحان نم امأ . ميدبلاو نايبلاو ينامملا يف اهيلع ىرج يتلا

 نم حضون نأ دون « كلذلو : هتمدقم يف هفصو ام عم قفتب هنإف : تاميسقتلا

 يهو . ةنمزألاو نكامألا مهنيب تدعابت نإو . هجهنمو هسيسقت نم يكاكسلا
 ةسردملا هذه تدتما لب « تاصيخلتلاو حورشلا باحصأ لمشت اذه انم وهف

 ىلإ برقأ مهفلا اذهو . 2010( هتاميسقتل انمازتلاب كلذو « رضاحلا انرصع ىلإ

 مزالتت ال ىتلا ةبرقلا لفقاسملا 3 ماكر تحت ةغالبلا هيف ىراونت ىكسيلا

 ١ ككل( اهعم

 ١7 ص : تارظن  يدركلا .د 8214 .

  1١4ص : تالصلا  رصانلا دنع دمحم .د 2516 5

 اك ا و



 . جاتسلا جاك تانك ىلع مرسي . ىمادقلا نوفلؤملا ملعبو
 أب اق دودلا ةسرت نودصقي . مهحورشو مهدهاوشو : ةيرعشلا مهتلثمأب مهنأ

 نأ ىلإ حاضبالا هباتك ةمدقم يف : ينيوزقلا بيطخلا ءيموب اذهل ٠ ٠ اوراتخا

 قودللاهيف حنجي يتلا ةلثمألاب ينغ وهف : ءركذ ام لكل ةقداص ةآرم ءاج حاضيالا

 ةيفالخلا لئاسملا رثكأ يف هفوقوو نيقباسلا ءارآل هتشقانمو هض رع نسح عم

 يف . اقفوم اقداص يكبسلا ناك اذهلو . 7١23لوقي انب ريصبلا مكحلا فقوم

 هتتاعتسا عم قوذلاب ) ةغالبلا جزم ذإ : سورعلا هباتك يف ةغالبلا لئانمل هضرع

 ةحضاو ةيقوذلا تاملا نكلو اهفرع يتلا مولعلا نم ؛ ىرخألا هقراعمب

 ىلع زاتس ناك يكبسلا نا يف ء هِيلإ انهجو يذلا موهفملا كلذ ء 2300( هيف

 . يكاكسلا تاسيسقت عبتا ناو . يبدألا هقوذب صيخلتلا يحراشو يكاكسلا

 اهضرع يف ةغالبلا يف اوددج دق نيتدحملا نأ ىلإ : نيثحابلا ضعب هيلإ هجو دق

 خيشلاو :ريدردلا ديحأ : مهتمو «يكاكسلا تاميسقتنيدستعم :قئاش بولسأب

 . كال 0 مراجلا ىلعو ءاه1ج61 ةنس - ىفوتملا .يدالبجلا دمحأ

 لالا 1 ةيسلعلا ةابحلا ملاعماهيف هل ةرتفيف عايضلا نم , ةغالبلا تظفح

 يغالب هاحتا يأ فو , ةسردم يأ يف يكبسلا زرس هانمدق يذلا ادهو

 نيروط ىلا ةغالبلا مسق يذلا ىلع كردتسن نأ عيطتسن كلذكو « ناك

 قوذدلا السم اهلئاسم ضرعب يذلا : يبدألا قوذلا روط : امهو « 223510نيفلتخم

 .اهددحب قطنسللل اهعضخأف « ةيقطنملاةيلقملا هبت ديتسا روطو « ةيسفنلا ةلاحلاو

 يذلا وهو : ثلاث روط روهظ وه : انكاردتساو ٠ ًاعنام ًاعماج ًافرعت اهفرعبو

 . ةمدقملا رفنا : حاضيالا 904
 ٠ ه8 ص : تارظن  يدركلا .د ٠

  1ص : قبالا 536 .
 ."ا6 نص :هفن دا
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 نم هلثم ذإ : حرشلاو ضرعلا يف يبدألا قوذلاو ةيكاكسلا تاميسقتلا نيب عمج
 ةفالبلا ديدجتب ىنع نم نيتدحملا نم هلثمو . '""'يكبسلا ءامدقلا
 1 , 23"؟!ةسسرعلا

 نأ عيطتسنال ) انناب اهبحاص فرتعب ةيصقتسم ةيغالب ةساردل ةجيننو
 .٠ مهقوذو مهتاتفلو مهتادقن ل يكاكسلا ةسردم ب ةسردملا هذه ءاشع بلسن

 عباط اهيلع بلغ يتلا ةغالبلا ف ىلوألا رداصملا ىلإ سرادلا عوجر نا مث

 اهتددح ىتلا دعاوقلا ةبحان نم سسأ اذإ الإ هنرمث ينوي نل يبدألا قوذلا

 يبرت يتلا ةريختملا ةلثمألا نم راثكالا قيرط نع اهب سرمنو يكاكسلا ةسردم
 سرادلا ىنجب كلذبو . ةرضنلا ضايرلا هذه نم لقتني كلذ دعب مث « قوذلا

 ناوللالاب مات رصب مم . اهريبع جيرأ قشنتسيو . اهتسيقب رعشبو . اهرامث
 ةيبرعلا ةغالبلل ديدجلا جهنملا ال مسرب روصتلا اذه نأكو ٠ '"'( ةغالبلا

 ميسقتلاب ةيانعلاو , 7"23*دبلا ذنم ةفسلفلاو قطنملاب ةطبترم ةغالبلا نوكت ذإ
 مامالاو ينامرلاو لاله يبأو : ةمادقو دربملاو ظحاجلا نيب ةعئاش ةلصخ تناك
 . سايقملا اذه ءوضيف « يكبسلا حرش لإ ان رظن ولو . ؛"”رهاقلا دبع ريبكلا

 ىلإ ايلعلا هتسارد صصخ ثحاب يأرلا اذه ىلإ انقبسو ؛ فلختي هاندجو ام

 فلتخي هانأر امف . '790ًافنآ هيلا انرشآ دقو ؛ ةيبرعلا ةغالبلا ف ديدجلا جهنملا

 هانيضترا ام وهو . ةيبرعلا ةغالبلا ديدجت يف ماكحأ نم هيلإ انلصو اميف انعم

 ءاملع نيب يريصملا عبصالا يبا نبا فرش دمحم ينفح .د : رظنا ١٠7

 . 201١ اط رصم ةضهن ةبكم : ةغالبلا

 يغالبلا ثحبلا يف ديدجتلا تاهاجتا : يلخاودلا ديمحلادبع.د : رظنا 4
 ةيبرعلا ةفللا ةيلك ةبتكمب  طوطخم  هاروتكد ةلاسر « نيثدحملا دنع

 . 67١ه مقر تحت رهزالا ةعماحب

 . #7 نص : تارظن : يدركلا .د - 6١ه

 . 1١١ ص ب ةيبدالا ةروصلا

 ١7  7ه9 ضص : قباسلا .

 . ديدجتلا تاهاجتا . يلخاودلا ديمحلا دبع .د : رفنا ١؟م
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 حضتي) يكبسلا حرش ىلع علطب نم نإف كلذلو ٠ يكبسلا دنع ةغالبلل اموهفم
 اينف ابدأ ًاكلسم ىغالبلا سردلل هلوانت يف كلس دق « ىكبسلا ءاهبلا نأ هل

 .ةيمالكلاةسردملا لاجر ةقيرط نع دعبلا لك دعبو « هسحو هقوذ ىلع هيف دمتعا

 لئاسملاو . ةيمالكلا اباضقلا ىلع ىغالبلا سردلل اهلوانت يف دمتعت ىتلا
 0 , 23550( ةيف لفلا

 : 232 )هلع « ةيغالبلا يكبسلا دوهح نيثحابلا صعب لمحت

 ١ ءاغلبلا نم هقبس نم ءارآل ةقيقدلا ةيملعلا هتثقاتم ٠

 .مهافلا غيلبلاةشقانماهتشقانمو اهصيحمتو دها وشلل قيمعلا هليلحت  ؟
 ٠ نكمتملا ملاعلاو

 ءاغلبلا نم هريغ هيلع "رم يتلا ةغالبلا لئاسم ضعب نع ماثللا هتطامإ م

 ٠ صيحمت وأ ةشقانم نود
 اهل هتسشقانمو ةافوتسم ةلوطم ثوحب ةغالبلا باوبأ ضعب يف هنايتا 4

 ٠ اقيقد اريرحت اهربرحتو

 راطإ ف ةيغالبلا ةروصلا رهاظم نم عبارلا لصفلا يف هانحضوأ ام اذهو

 يف رخآو . يدقنلا هاجتالا ىلإ برقأ وهو « حيجرتلاو درلاو دقنلاو هيجوتلا
 ىرن اذهلو : دقنلاو ةغالبلا نيب ةقرفتم دوهج يف ثلاثو « ةيغالبلا تاميسقتلا

 عباسلاو سداسلا نيرصعلا يف فلؤملل دهجلا ةقيقح نا ررقب نيثحابلا ضعب

 قوذتيو للحي وهف : دحاو فلؤم يف يغالبلاو دقانلا ةفيظوب ) ىلجتي نيبرجهلا
 ضرعب ىتلا لئاسملا نم ةدحاولا ةلآسملايفمكحي و تافيرعتلاو دعاوقلا قوسدو
 , 23930( ةغالبلا نع لزعمب دقنلا مهفب نكي, مل هنأل « هفل وم يف اهل

 . 37م5 ص ب ةيرصملا ةسرداملا  نوخيش دومحم .د 5

 و نع : قيابسلا نا

 . ةمدقملا نم  ةلصلا  رصانلا دبع دومحم .د ١

 هبا غ5 تع



 سئايسلاصفلا

 هيعالبلا ةروصلااياضق نم
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 اد

 .يكبسلا و ينب وزقلاو يكاكسلانيب ءارآلا اهلوحتفلتخا يتلا اياضقلا نم
 : ةينكملا وأ « ةيانكلاب ةراعتسالا » اههوجو مهأو « « يلقعلا زاجملا » ةيضق
 ٠ اهنع ىنكملا وأ

 رعشلل رثأ نم « (7١ةيلخادلا اهعفاود نعم دحلا ديرنال هيضقلا هذه يفو

 قرفلاو بهاذملاو « فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو ؛ ميركلا نآرقلاو : يلهاجلا
 مه ريسفت و ىلاعت هللا تافصب اهتلصو لازتعالا لهأ دنع تأدب فيك « ةيمالسالا

 تارثؤملاىلإ ضرعتلا وأ « ةفوصتملا ريسفت وأ « اهنم ةيرهاظلا فقوم وأ « اهل

 هذه لصأ نم ققحتلا ديرئالو « هريغو "”وطسرأ نم « (ةيبنجألا) ةيجراخلا
 ثحبلاجردت يف ثحبن نأ الو ٠ 2؟”كلذ ريغ وأ ةأشنلا "”ةيبرغ اهنأ يف ةيضقلا
 وأ « ةيبرعلا ةغالبلا يف ةيزاجملا ةساردلا ةعيبطل الو ؛ زاجملا يف يحالطصالا

 هيفن وأ زاجملا تابثإ وأ ؛ *”ثيدحلا ركفلاو ةيبرعلا ةغالبلا نيب زاجملا عضوم
 ٠ "مهبركلا نآرقلا وأ "”يبرعلا بدألا يف

 ١ ”؟0ب 7018م : ةيبرعلا ةغالبلا يف زاجملا .
 81 عطدعلك 1 شل لطع طعطئامووماإب 01 عطعأإمءعألع 2. 112-89, ةمضص002, 1972. ؟

 طةملوصر 922 . ١م: ةيبدالا ةروصلا * 

 . 60-0 6. ١ ةيبرملا ةغالبلا يف زاجملا  ؟
 ىفطل .د  ثيدحلا ركفلاو ةيبرعلا ةغالبلا نيب زاجملا ةقسسلف : رظنا  ه

 .عيدبلا دبع
 يف يناجرجلا رهاقلا دبع : رظنا ©« نآرقلا يف يلقعلا زاجملا اوتبثا نيذفلا نم ل 1

 مالسلولغز دمحم .د ءاضر ديشر دمحم قيقحت 5١6 ص ةغالبلا رارسأ

 : يرحهلا عبارلا نرقلا رخآ ىلا يبرعلا دقنلا روطت يف نآرقلا رثا يف

 بوم 3 * زارطلا : رظناو غم 0 « ؟ل رصمب فرامملا راد « 75 ص

 ملعو نآرسفلا مولع ىلا قوشملا دئاوفلا يف ةيزوجلا ميق نبا : رظناو 0
 ه«هه4#

 مدس ؟ءشلال



 عوض ومب ةقيث ولا اهتلصوةقبالاتاهجولا هذهةسهأل انتفرعم عم اننكلو

 ءةينكملا ةراعتسالا يهو « يكبسلا نيدلا ءاهب دنع ةيغالبلا ةروصلاب ارشابم
 « يلقعلا زاجملا نم ينيوزقلا اهلعج ذإ يكاكسلا ىلع ينبوزقلا اهب ضرتعا يتلا

 عم قفتا « يكبسلا نيدلا ءاهبو « يوغللا زاجملا نم اهربتعا يكاكسلاو

 ةيرعسشلا ةلثمألا ف  يوغللا زاجملا نم ةبانكلاب ةراعتسالا رابتعا يف يكاكسلا

 زاجملا ن نب هنكلا هراطجنالا هراجمادو يقاتسلا قفاوودا رب نك ةرخلاو

 نم يلقعلا زاجملا نم ةيانكلاب ةراعتسالا رابتعا يف يكاكسلا قفاو يكبسلا نأ

 لوح راد ام امأ « ةهعونصملا ةلثمألا يف تناك ةقفاوملا هذه نا ىلإ « قيقدن ريغ

 . 1 رو ع و را مل ٠١ ص : نايبلا

 ٠ : نآرقلا مولع يف ناقتالا : يطويسلا نمحرلا دبع : رظناو ء . ه 117
 لا قيقحت © 191/ه ةرهاقلاب « باتكلل ةماملا ةبرصملا ةئيهلا ©« ٠

 : رظنا : نآرقلا 0 يلقعلا زاجملا اوركنا نيذلا نمو . ميهاربا لضفلا

 نامبإالا بانك 5< يف ةيميت نبا 05 رباقتاو : امك امل : : حاتفملا

 : رظناو . ه |5825 5 قشمد  يمالسالا بتكملا 2 240564٠5

 ىسبع . 516 : ١ ؛ اهعاوناو ةغللا مولع يف رهزملا ؛ يطويسلا نمحرلا دبع
 دمحا دمحم : قيلعتو حرش . م4 ط ةرهاقلاب هاك رشو يبلحلا يبابلا

 رظناو . يواجبلا دمحم يلعو ميهاربا لضفلا وبا دمحمو ىلوملا داج
 يف زاجملا  يئارماسللا : رظناو : 115 : زاجملا  عيدبلا دبع يفطل .د

 : راكناو 553-591 101 : زارطلا : رظناو « 1168-159 : ةيبرعلا ةغللا

 : ؟ ةلطعملاو ةيمهجلا ىلع ةلسرملا قعاوصلا رصتخم : ةيزوجلا ميق نبا
 . يلص وما نب دمحم جيسشلا هرصتخا : (؟) رصمب مامالا ةعبطم ©« 0١

 : زاجعالاو زاجملاو ةقيقحلانِم ب نآرقلا : نسح ينغلا دبع دمحم : رظنا ا
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 يناجرجلا رهاقلا دبعو ينيوزقلا مالك هيف لقني يكبسلا ناكف : ميركلا نآرقلا
 ٠ ىلقملا زاجملا نم ةيانكلاب ةراعتسالا نوربتعب ءالؤهو : يرشخمزلاو

 نيصتخملا نم ريثك نع تباغ ةقيقح زاحملا يف ةساردلا لالخ نم انظحال من

 : ىلقعلا زاحملا نم ةينكملا ةراعتسالا نأ 25: ركتبا نم لوأ ين وزقلا نا ىهو

 خيبشلا مالك ىلع هيجوتلا اذه يف ينبوزقلا دستعا ذإ : مهو اذه نأ ةقيقحلاو

 نيبو رهاقلا دبع خيبشلا هلاق امنيد ةنزاوملا ىلإ اناعد امم .يناج رجلا رهاقلا دع

 ٠ لوألا يأر ”الثمتم . يناثلا اندجو ذإ ؛ ينبوزقلا هركذ ام

 ةجاح نيدلا بلاطب ذإ 3 نيدلا ةمدخب تلصتا برعلا 0 57- زاجملا ةساردو

 هب لهجلا بناج نم ناطيشللو . اهدع لوطب تاهج نم ( زاجملا ) هيلإ ةسام
 ةلالضلاف مهيقلبو « نورعشبال ثيح نم مهنيدقرسيف اهنم مهيتأب ةيفخ لخادم
 ٠ 20نودتهب مهنأ اونظ ثيح نم

 تم

 زاحملاو ةقيقحلا نأ يف يكاكسلاو يناجرجلا رهاقلا دبعو يندوزقلا قمتا

 زاحم وأ ةقيقح اهنأب ةظفللا فصو نأ كلذو « 21!مالكلا نود دائسالل ةفص

 نم مكحلا اذه هقحتسب فصو لك نأل ؛ "١1ةثدحم وأ مضولا يف ةقباس وأ

 لقعلا ىلإ هيف مجرملا ؛ ةلاحتساو لامتحاو زاجمو ةقيقحو داسف وأ ةحص

 . 585 ©: لوطملا : رظناو ؛ ؟.8 ص ةيقيبطتلا ةغالبلا « ىسوم دمحا .د م
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 اهيلع اهريغ ىنبي يتلا سسألاو دعاوقلا نه لوقعلا اياضق نأل يكرتلاك

 رهاقلا دبع دنع موهفملا اذهو .٠ اهيلا ""2اهاوس ام درب ىتلا لوصالاو

 ٠ يناجرجلا

 وأ لقعلا دانسا ىهو « ةيلقع ةقيقح هنم دانسالا نا ىريف ىنوزقلا امأ

 ٠ "9 رهاظلا يف ملكتملا دنع هل وه ام ىلإ هانعم

 دنع ام فالخ هب دافملا مالكلا وه , '11”ىكاكسلا دنع ىلقعلا زاجملاو

 « دانسالل ةفص يلقعلا زاجملا نأ يف اقفتا دق ينيوزقلاو يكاكسلا نأ عم

 زاجملا ركتي يكاكسلاف « دانسالا اذه ةميق ف فلتخا دق امهنم الك ةنأ الإ

 يف عونلا اذه مظ وه يدنع يذلاف : 0١21لوقي ذإ « ًاقباس هفرع امك يلقعلا

 ةراعتسا لقبلا عيبرلا تبنا : انلوق يف عيبرلا لعجب ةيانكلاب ةراعتسالا كلس
 ءوس نع دعتبيل هب حرصب ملو  ىلاعت هللا وهو  يقيقحلا لعافلا نع ةيانكلاب

 هيلعام ىلع : هيبشتلا يف ةفلابملاةطاسوب « 2270ىلاعتهللاب عزل تحاو ننال
 ٠ ةراعتسالا ةنيرق عيبرلا ىلا يأ هيلا تابثالا ةبسن لعجو وهوه ةراعتسالا ىنبم

 هب ديرتو « هبشملا ركذت نأ يه : 22يكاكسلا دنع ةينكملا ةراعتسالاو
 يه يكاكسلا دنع ةنبرقلاو « اهبصنت ةنيرق بصنب كلذ ىلع هالاد هب هبشمل

 ا
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 نأ يأ « هسنملا ىلإ اهتابثاو ء هب هبشملا فداور يه يتلا ةيلييختلا ةراعتسالا

 نأ : لثم ؛ ةيواسملا هب هبشملا مزاول نم آئيش هيلإ فيضتو . هبسشملا ىلإ بسنت
 ةرامتسالا ليبس ىلع اهيلا افيضم ركذلاب اهدرفت مث : عبسلاب ةينملا هبت
 : دارملا ىلع ةلاد ةنيرق نوكيل هل الإ نوكبالام ؛ هب هبشملا مزاول نم ةيلييختلا

 ةهيبسشلا كلوق وهو « هب هبشثملا ركذل ايواط نالفب تبتن ةينملا بلاخم : لوقتف
 عبسلاب ٠

 لعافلا لمجب هنأ ىكاكسلا بهذم ةصالخو « ًايوغل ًازاجم ةينكملا ةراعتسالا نم
 مزال ةبسن ةنيرقب هن ةيسثملا ب يقيقحلا لعافلا هب داري  هبسشملا  يزاجملا

 ٠ (340ةينثملا ىلإ هب هينثملا

 تقفتا دق « ةيليبختلا ةراعتسالاو ةبانكلاب ةراعتسالا ىنعم قيقحت فو

 ةبانكلاب ةرامتسا داب تبئن ةينملا رافظأ : اللوق لثم ىف "نأ ىلع ءارآلا

 قلطب نيذللا نيينعملا صيخشت ف تبرطضا اهنكل « ةيلييخت ةراعتسا اهتنيرفو
 , 2257ناظمللا ناذه امهيلع

 ةلئثمألا ىف يف لوقلا كلذ لثم لوقيو « لاثملا اذه يف يكاكسلا لوق مدقت

 + ديبتعلا مالا عرغو + ةمكلا ةقيلخلا اكو« ضرما ييبطلا ىف“ ةيتآلا

 .ةيعكلاهسفت ةفيلخلا وك نأ عانتما لقعلايف سيلف ٠ رصقلا ريزولا ىنبو

 زاجملا نم امهنوك يف كلذ حدقي الو . دنجلا هدحو ريمألا مزهي نأ عانتما الو

 .٠ ©'”بذكلا نع هب زرتحيل ليوأتلا نم برضل تلق امنإو . ىلقعلا

 .١56 : يوانحلا .د  ةغالبلا

 م1 : لوطملا_
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 يف ينيوزتلا اهيلع مضاوت يتلا ةلثمألا لقن دق : يكاكسلا نوكي اذهبو
 ناو ٠ ةيليبخت ةراعتسا اهتنيرقو ةيانكلاب ةراعتسا اهنأ يف ؛ ىلقع زاجم اهنأ

 لمجب اذلو هب هبشملا  يقيقحلا لعافلا هب داري  هبشملا . يزاجملا لعافلا
 لعجو .٠ مزاهلا دنجلا نع« ةيانكلاب ةراعتسا ودعلا ةميزه بابسأل ربدملا ريمألا
 دنع ةلثمألا هذه نوكت كلذلو « ةينكملا ةراعتسالا ةنيرق هيلإ مزهلا ةيسن

 ٠ ًايوغل ازاجم يكاكسلا

 .رهاقلا دبعو ينب وزقلا دنعهفالخ يكاكسلا دنع :يلقعلا وأ يمكحلا زاجملاو

 انباحصا دنع يمكحلا زاجملاو ةيمكحلا ةقيقحلا ”دح نأ ملعاو : لوقب كلذل

 ةلمج لك نوكي « هدنع يمكحلا ز زاحملا ”دحف اذلو ٠ تركذ ام ريغ هللا مهمحر

 يكاكسلاو ء لوأتلا نم برضل لقعلا يف هعوضوم نع اهب دافملا مكحلا تجرخأ

 لب ء ثحابلا اهاطختنال ينلا سسالا اعضاو ارجحتم فقبال زاجملل مهفلا اذهب
 ,("'0تئش امهبأ رتخاف اوركذ امو تركذام تفرع دق ذإو : الئاق همالك فدرب

 كلذ دعبو : هريغ لاق ام نآلا ركذنلف : يكاكسلا لاق ام انركذ دق نحنو

 هراكتإوأ هيأر ذخأ يف ةفقانملا ةيرح انلكرتي هنأل , هبهذمىلع ضارتعالا درون

 يف هفسعت سمل دق حمستلا اذهب يكاكسلا نأكو ؛ مدقت امك يلقعلا زاجملا يف

 ةراعتسالا مض يف . مهركذ نسم هريغ يأر حوضوو ء ةينآرقلا ةلثمألا ليوات

 هب هبشملان اك اذإ وأ « ميركلا نآرقلا ةلثمأ ف ةصاخ « ىلقعلا زادملا ىلإ ةينكملا

 نكلو : يوغللا زاجملا دح ىلع « هللاب ميبرلا هيبسثت يف "رم امك ؛ ىلاعت هللا
 ٠ ىلاعت هللا وهو هب هبشملا ركذ يف بدات ىكاكسلا

 . 18م6 : قبالا ؟١
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 اهتلزنمو . ؟"”ةينكملا ةراعتسالا مهفيف نيينايبلا نم روهسجلا بهذم لعل
 هثيدح دنع « فاشكلا بحاص ؛ يرشخمزلا لوق يف زرب دق . يلقعلا زاجملا نم

 : تلق ناف ( ٠٠٠ هقاثيم دعب نم هللا دهع نوضقنب نيذلا ) : ىلاعت هلوق لوح

 دهعلا مهتيسست ثيح نم : تلق ؟ دهعلا لاطبا يف ضقنلا لامعتسا غاس نبأ نم

 مث ٠.٠ نيدهاعتملا نيب ةلصولا تابثا نم هيف امل ؛ ةراعتسالا ليبس ىلع لبحلاب

 ةراعتسملا ءىشلا ركذ نع اوتكسي نآ : اهفئاطلو ةغالبلا رارسأ نم اذهو : لاق

 هوحنو ٠ هناكم ىلع ةزمرلا كلتب اوهينيف «هفداور نم ءيش ركذب هيلا اوزمرب مث

 الإ اذه لقت مل ٠٠٠ سانلا هنم فرتغي ملاعو ؛ هنارقأ سرتفي عاجش : كلوق

 , !"9رحبو دسأ امهتأب ملاعلاو عاجلا ىلع تهبن دقو

 : فوذحلا هب هبشملا ظفل : ىه : روهمجلا دنع ةبانكلاب ةراعتسالاو

 كلذ لاثمو : هبشملا همزال تايثاب هيلإ قوسرملا 1 هبشسلل .سفنلا ف راعتسملا

 هركاطب لذلا هبش دقف ٠ ( ةمحرلا نم لذلا حانج امهل ضفخاو ) : ىلاعت هلوق

 وهو هبستنملا ىلع ةلالدلل « رئاطلا ١ وهو هب هيشملا ىلع لادلا ظفللا ريعتساو

 « لذلل ٠ حانجلا : وهو همزال تانثاب هيلع ل*دو . رئاطلا فذح مث « لذلا »

 ىه اهيلع ةنيرقلاو « فوذدحملا رئاطلا ظفل : ىه ةنآلا يف ةءانكلاب ةراعتسالاف

 ٠ 25: 0لذلل حانجلا تانا

 :ىح االطصالا ىنعملا نسيلو ءافخلا وهو ؛يوغللا ىنعملا وه ءانه ةبانكلاب دارملا ؟؟

 ةبانكلل ةسبالملا ةراعتسالا يأ . ؛ ةيانكلا ةراعتسا ) ىنعم نوكب كلذ ىلعو
 الولدم يأ . اهنع اينكم وأ ةباذكلاب ةراعتسا . اضنأ ىمستو ؛ ءافخلا ىنعمب

 . 119 ص : ةبقيبطتناةغالبلا : رظناو . "81 : لوطملا : رظنا . ايمزالب اهيلع
 . :5581501١ فاثكلا_ ؟ع
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 هب هيسشملا مسا : اهنأ يف ةينكملا ةراعتسالل روهمجلا فررعت نوكي اذهبو

 ليبس ىلع همزالب هيلإ زمر دقو ٠ هنيع هنا ءاعداب هبشملل سفنلا يف راعتسملا

 ,٠ ؟؟0ليبختلا

 ٠ هب هبمثشملا هب ًادارم هبشملا ظفل اهنأ ىريف ىكاكسلا امأ

 ذإ « طبضلا ىلإ برقأ ةبانكلاب ةراعتسالا يف روهمجلا بهذم نوكب اذلو

 هبشملا يف لمعتسملا هب هبشملا ظفل يه : اهماسقأب ةراعتسالا نوكت هيلع

 رجلا عا عمر اذ هايف و ريم أ شل مد انك

 مزال تابثا ممهدنع يه يتلا ةيليبختلا ةراعتسالا مهيلع درت الو « هريغ ىلع

 مهو « ةينكملا ةنيرق يه لب « اهتاذل ةدوصقم تسيل اهنال هبشملل هب هبسملا

 ةيمستو « حماستلا قيرط ىلع راج ةراعتسا اهتيسست نأب نوفرتعم مهسفتا
 ,2920ةراعإلا بلط وهو « هريغنم بسنأ روهمجلا يأر يف « ةيوغللاب ةراعتسالا

 لظفللا ةرامتساب « لوقلا يف مهفسعت « روهمجلا يأر ىلع ذخؤي اممو

 ٠ هتحت لئاطال اذهو « هقذح مث « هبشملل سفنلا يف هب هبسثملا ىلع لادلا

 تي

 زاجملا نع جرختف « ينيوزقلا بيطخلا دنع ةبانكلاب ةراعتسالا امأ
 رمضملا هيبشتلا اهنأ : اهيف هبهذم نأل , ""يلقملا زاجملا نم يه ذإ « يوغللا

 رمضب دق : هلوقل . هبشملل هب هبشملا مزال تايثاب هيلإ زومرملا سفنلا يف

 ةرهاقلابةف رعملا ةعبطم. 171/ : ةغالبااو بدالا  بشخلا وبا ميهاربا .د  ؟ه

 ماؤهؤ ع ؟ط
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 هيلع لدبو : ةينثملا ىوس هناكرأ نم ءيشب حرصب الف « سفنلا يف هيبشتلا

 580 ةيانكلاب ةراعتسا هيبشتلاىمسيف « هب هبشملاب صتخم رمأ هيشمللت بش, نأب
 : كلذل الاثم دروبو

 عفتتال ةميمت لك تيمفلأ اهرافظأ تبشنأ ةينملا اذإو

 نيب ةقرمت ريغ نم ةبلغلاو رهقلاب « سوفنلا لايتغا يف عبسلاب ةينملا هبش
 ٠ اهنودب هيف كلذ لمكي ال يتلا رافظألا اهل تيثاف « رارضو عافت

 2« سفنلا لاعفأ نم العف ينيوزقلا دنع ةيانكلاب ةراعتسالا ريصت , اذهبو

 : ؟2ينيوزقلا لوق يف حضتن. مهملا اذهو . 2"؟7ىلقعلا زاجملا كلف ف رودتو

 اهمامز لامسششلا ديب تحبصأ ذإ ةرقو تفشكدق حبر ةادغو

 ”القع وأ ًاسح تباث رمأ كانه سيل هنأ مولعمو : أدب لامششلل لعج هنإف

 ةلم ىلع طارصلاو « عاجشلا لجرلا ىلع دسألا ءارجاك ؛ هيلع هيلا يرجت

 ٠ ةيحيرصتلا يهو ةيقيقحتلا ةراعتسالا يف « قبس اميف مالسالا

 فيرصصتلا يف اهتميبط مكح ىلع ةوقلا اهرصتل لامشلا هبش ال نكلو
 ىلع ادب اهل تبثأ هديب همامز ال  ةددشملا ءارلا رسكب  ف#رصملا ناسنالاب

 دعب يأ ةرقلل هتراعتسا يف مامزلا مكحو « هب اههيبشت يف ةغلابم لييختلا ليبس

 تن ةليغتو ةنيتكم ةرامجنا اذه يفقاؤادي ةيسللا فالحو هةللاب اهي

 اهتابثا يف متأ نوكيل امامز ةرقلا لعجف « لامشلل اهتراعتسا يف ديلا مكح

 اهقح ةغلابملا ىفوف ةفرصم اهتابثا يف غلبأ نوكيل ادب لامشلل لعج امك ةفرصم
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 « يرشخم زلا لوق وهو « ةرقلل « اهمامزو تحبصأ يف ريسضلاف ٠ نيفرطلا نم

 ٠ 9رهظأ وهو ةادغلل هلعج رهاقلا دبع خيشلاو

 حبر هسفن يف رعاشلا هبش : لاقب « لاثملا اذه يف ةراعتسالا ءارجاو

 هديب همامز ال فرصملا ناسنالاب : اهتعيبط مكح ىلع ةزعلا اهقيرصت يف لامشلا

 وهو « هيشملل « ديلا » وهو « هب هبشملا مزال تابثاب هيسئتلا اذه ىلع لدو

 ةراعتسا : لاممشلل ديلا تابثاو « ةيانكلاب ةراعتسالا قيرط ىلع : لامسثلا حبر
 ٠ ؟©0ةينكملا ةراعتسالا ةنيرق يهو « ةيليبخت

 لوح رهاقلا دبع هلاق ام درون « رهاقلا دبعب ينبوزقلا رثأت حضون ىتح

 رثآتلاو ريثأتلا حوضو كل نيبتسب ىتح « ةغالبلا رارسأ هباتك يف لاثملا اذه

 ءيلقعلا زاجملا نم ةينكملا ةراعتسالا لعج يف مهفلا اذه ةقباطم كمامأ حضتبو

 اذه نأ نقوتو « يلقعلا زاجملا نم اهربتعاو ٠ يكاكسسلا هيلإ بهذ امك ال

 هبكترا يذلا فلكتلا نم هةولخل « ةيبرعلا بيلاسألا عقاو ىلإ برقأ بهذملا
 .٠ ؟7مهريغو روهمجلا

 : "«ةديبل لوق ىلع آقلعم رهاقلا دبع لوقب
 اهمامز لامششلا ديب تحبصأ ذإ ةرقو تفشك دق حبر ةادغو

 يل ىربنا : كلوق ف لجرلا ىلع فيسلاو دسألا ءارجاك « هيلع ديلا يرحت
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 :هلوق يف ٠ ءاسنلا ىلع ءابظلاو . لمنال ودعلا ىلع انيس تللسو رأزي ”دسأ
 آرون تيدبأ » : كلوق يف نايبلاو ىدهلا ىلع رونلاو « ديغلا ءآظلا نم »

 اهب دب ىف ىنعزانتأ » كلوقك هناكم زعب نم ىلع اهسمت ديلا ءارجاكو 6 اعطاسس
 هدو اه زانعو. اهلمفو سلا مح هانا تو ةرهأ اهب نحو + قطا
 اذه يف كعم نأل : اهعضوم فطلو : اهعقوم ةزعو « اهتدئافو نيعلا ةصاخو
 ء ظفللا يف اهركذ دجت مل اذإ . سفنلا يف اهنأكو ىرتو : اهيلع صني اناذ هلك

 هديب همامز امل فرصملا ربدملاك اهتعيبط مكح ىلع ةادغلا فيرصت يف لاسشلا نأ

 ٠ سفنلا يف ريدقتلاو « مهولاو ليختلا ىدعتبال هلك كلذو همك يف هنداقمو
 نأ نلا كل لس الو, لصحتم تاذو + نحب ءوش كانه نوكت نأ! رع نع
 ًادب ينالفلا ءيشلا لعج وأ ءيشلا اذه ديلاب دارأو اذك نع ديلاب ىنك لوقت

 كتناغ امناو : ادسأ آديز لعجو اديز هب ىنعو ديز نع دسألاب ىنك لوقت امك
 فرصتك افرصت ةادغلا يف لامشلل تبشي نأ دارأ : لوقت نأ اهءاروعلطم ال يتلا

 : هيبشتلا قيقحت يف غلاب ىتح ديلا اهل راعتساف هبلقب ءيشلا يف ناسنالا

 سيل ذإ « لامشلل اهتراعتسا يف ديلا مكح ةادغلل هتراعتسا يف مامزلا مكحو

 نم اهطرش ةفلابملا ىتفو هنكلو « هنع ةيافك مامزلا نوكن هيلإ راشم كانه

 ءارلا حتفب ) ةفترصم اهتابثا يف متأ نوكن امامز ةادغلا ىلع لعجف نيفرطلا

 هيبشتلاىلإ لوألا مسقلا يف تعجر اذإ كنأ نيمسقلا نيب لصفيو ؛ ( ةددشملا

 تبآر » يف كلوقك اوفع كيتأب هتدجو ديفت ةراعتسا لك نم ىزغملا وه يذلا
 هتمر نإو ٠ دسألاب اهيبش وأ دسألا لثم تبآرو « دسألاك الحر تنأر « ًادسأ

 حبصأ اذإ » لوقي نأل هجو ال ذإ ةاتاوملا كلت كيتاويالهتدج و يناثلا مسقلا يف

 كل ىعارتب امنإو « لامشلل ديلاب هيبش لصح » وأ « لامشلل ديلا لثم ءىش

 ةقيرطلاريغت نأ دعبو ٠ اركفو المأت لمعتو : ارتس هيلإ قرخت نأ دعب هيبشتلا
 يف اهريثأت ةوق يف اهلو لاسثلا تحبصأ اذإ : كلوقك « لوألا دحلا نع جرختو

 هيدجو . هتقفاوم ىلع هؤارحإو : هدس ءىتثلا فرصت كلاملا *هّسش ةادغلا

 تكلا 7



 دجحت ىرت امك تناف « هتدارإ اهوحتو « هتعيبط اهيضتقت يتلا ةهجلا وحن

 هعضوم ف راعتسملا مسالا تعضوو « ةقيقحلا ىلإ تعجر اذإ انهه عزنملا هبشلا
 دا درو تلا ير الا هلإ فاش انف ل يدين راعتتلا نب كاقليال يلصألا

 ؟دسألاب اهبسشمو دسالاك لجرلا تلج امك « ديلاب ةهيشمو ديلاك لامسثلا لعجت
 اذه يف لعجت تناف ٠ ءايحألا نم ديلا يذك لامشلا لمجت نأ ت درأ كنكلو

 نسم مكح هل تبثت نأ كضرغو ءيش اذ لامسشلا وحن وهو هل راعتسملا برضلا
 ٠ هفرعاف ءيشلا كلذ سمت ال هريغ وأ لعف يف ءيشلا كلذ هل نوكي

 « هب ينيوزقلا رثأت كل حضتيل « يناجرجلا رهاقلا دبع مالك انه لقنأ
 نظأو « يلقعلا زاجملا نم ةيانكلاب ةراعتسالا لعجل ينيوزقلا راصنتا ناك فيكو
 ذإ رهاقلا دبع هيلا فده ام وه « فقوملا اذه ذاختا نم ينيوزقلا فده نأ
 ةقيقحب لهجلا ىلع ةفآلا ملع كيرأ نأ تركذ امب يضرغ امنإو : 220لوقب

 « هردق طقسمو هل حضافو « هبحاص طروم هيف أطخلا نأو « هليصحتو زاجملا

 ٠ هب هكفتب ةكحض هلعاجو

 دس 8 ا

 ربتعي ذإ « ةيانكلاب ةرامتسالا ف ىكاكسلا يأر ىريف يك بسلا امأ

 ًاذهو عرضوا ماتت ساق اهوكلا ةقيقحلا ماس نم ابق + 1©ةيائا
 ٠ قحلا وه

 فنصملا نأ هلصاحو : 27 لوقي ذإ « ىنيوزقلا ىلع ىكبسلا ض رتعب و
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 ةيوغل ةقيقح اهنوكب ينعأوةبوغل ةقيقحةبانكلاب ةراعتسالا ىرب  ينبوزقلا
 اهب زوجتي نأ زوجي لب ةقيقح نوكت نأ مزلب اهنال ال هبسشملا يف لمعتست مل اهنا
 دنع فنصملا ىلع ضارتعالا انمدق دقو ٠.٠. ةقالع اهانعم نيبو هنيب ىنعم نع

 . ؟2ةيئامثلا هيبسثتلا روص ركذ
 كرا هاك راكبا ل ىف ىف دل يالا حاسم اممو

 « اهرافظأ تبشنأ ةينملا اذإو » لاثملا يف ذ يكاكسلا لوقو ؛ ينبوزقلا لوق نيب

 سيل ظفللا نأل حضاو فنصملا يأر ىلعف اهنع اينكم اهتيمست امأو : 90(2لوقيف

 حرصب مل يأ : ةراعتسالا نع هب ىنك نكلو « ةقيقح وه لب : ةيقيقح ةراعتسا
 يأر ىلعو ء اهب حرصم ريغ ةراعتسالاف ب ةراعتسا هانعم مالكلا ةلمج نأل اهب
 ةينملا ةراعتسا ال ةينملل عبسلا ةراعتسا وه امنا لصألا نالف يكاكسلا

 ةراعتسالا ناف « اهنع اينكم ةراعتسا تناك ةروصلا ف سكع املف ؛ «!*عبسلل
 يل و ع وس وك اوما

 : اهنع اينكمو ةبانكلاب ةراعتسا تيمس لاق نم لوق نم نسحأ هان ركذ امو

 «:ةمؤألا ركذي ةلغ.ىتك ليو روكذع نع هب هنيقملا

 « يكاكسلا يأر هتعباشم يف حضاو يكبسلا نم صنلا اذه نأ نظأو

 امأ ء ةيبدألا ةلثمألا يف الإ اهدجنال « يكاكسلل هتاقفاوم يف يكبسلا نكلو

 متلس يذلا اذهو « ميركلا نآرقلا يف وه ام « كلذ ريغب ينعأو « الف كلذ ريغ

 ٠ اهيلع ضرتعن وأ« اهعفدن نأ نم ةبانكلاب ةراعتسالا مهف ف يكبسلا ةرظ

 و ؛ رعشلا نم ةيغالبلا ةلثمألا يف الإ يكاكسلل يكبسلا رصتنب الو
 010 يتآلا دهاشلا يف : كلذ

 . :١) 5: هسفند ا 5م
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 قطنا ةباكسشلاب ىلاح ناسلف احصنم كري ركسشب تقطن نئلو

 فءرع (*"'ىكاكسلانأل ؛يكاكسلا دنعيوغل زاجم ةبانكلاب ةراعتسالاو
 حالطصا يف قيقحتلاب هل تعضو ام ريغ يف ةلمعتسملا ةيلكلاب يوغللا زاجملا

 عضولاب قلعتملا قيقحتلا ديقب ىتأو « هتدارا نم ةعنام ةنيرق عم ؛ بطاختلا

 ليوأتلا سيلأ . قيقحتلاب هريرقن "رم ام ىلع زاجملا مسق يف ةراعتسالا لخدنل

 اذه ىلإ تافتلا ريغ نم « ًايلقع ًازاجم نوكن نأ ىلوألاو « لقعلا لامعإ نم
 ٠ فسعتملا ليوأتلا

 (؟59ضرتعيو ؛ةينكملا ةراعتسالل همهفيف يكاكسلا نع يكبسلا مفادنو

 راعتسملا نا ةراعتسالا يف ام ةباغ نأ ىلإ يهتنيو «  ينيوزقلا  فنصملا ىلع

 ٠ ليوأتلا وه اذهو هنم راعتسملا ىنج يف لخاد هل

 ب---

 هتسارد يف اريثث لقعلا نومكحي نيذلا نم هنأ ىكاكسلا نع فرع

 لجرو : ةيبرعلا ةغالبلا نم هنأب هفصو دق « نيثحابلا ضعب نإ ىتح ؛ ةيغالبلا

 ةينانوي نم ؛ ةببرعلا ريغ تافاقثلا ىلع علطا دق هنأب «ءىبني : فنصلا اذه نم

 وك اهريغو ةيسرافو

 ىلعت اذهلو « ةيغالبلا هتاباتك ىف اهلثمتو ةلزتعملا ءارآ أرق ىكاكسلاو

 نا دقتعأو . تافيرعتلا نم رثكد و . ةيغالبلا هتاميسقت يف اريثك لقعلا نأش نم

 .1582361هفند 5
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 ةشقانملا بلاسأل مهراصتتاو م («0نيئاسملا وأ نيقاورلا ربخب ملع دق يكاكسلا

 دازاحملل ىكاكسلا ريسفت يف اذه ودبو . نولداحب نمب مهمامتهاو . ندجلا و

 : ةينكم ةراعتسا . يلقعلا زاحملا نم ينب و زقلا اهدروأ يتلا ةلثمألا لعجت

 انكلهب امو ) . يرهدلا لوق . كلذ يف هدامتعاو: يوغللا زاجملا باب يف اهلخديل

 تابنأ ايثار )» لقبا عيب رلا تننأ هريغ لهاج وأ لهج داقتعا نع . ( رهدلا الإ

 لفممعلا فالخب ناك ناو ازاحم كلذ همالك يمسيال هناف : عيبرلا نم لقبلا

 , 210) رمألا سمن يف

 ىكاكسنات لمح ىتلابابسألا نم : رفاكلا وأي رهدلا مالك نوكم نأ امأ

 ادهف :ىوقللا زاسجللا ىلا ىلقنلا زاجملا نم ةنكملا ةراعتسالاب لودعلا ىلع
 ثيح نم هوحنو اذهف ( رهدلا الإ انكلهب امو ) يرهدلا لوق نأل « رظ هيف رمأ
 عضب نم قالا هانعو هلهجب هقلطأ لب ؛ لوأتم هنأ ىلع هلئاق هب ملكت مل
 وهو . ةقيقح هنا هلئاق دنع لاقي نكلو « زاجملاب فصوبال , اهعضوم يف ةفصلا
 هححصبإل مكحو «فتنمب سيل الل يفت وأ :تباثب سيل امتابثاو ؛ لطابو بذك
 نالطبلاو بذكلا ناكم لهج هلئاق نأ الإ ؛ هعفدنو هدرب لب ؛ ةلمجلا نم لقعلا
 . 20477تهابو دحج وأ «هبف

 هترئاد ىلإ اهريغ ”درتل تلزن ةيمالسالا ةديقعلا نأ كلذ ىلإ فاضنبو
 تابثا انل ىنستب نأ اذه ىنعمو ؛ يمالسالا موهمملاو هاحتالا و ةفسلفلا يف

 يكاكسلا نم مهفلا اذهل ارطخ ىرأ الو: مركلا نآرقلا يف ىلقعلا زاجملا

 ىضتقمل ماقملا ةاعارم نأل : ةبرعشلا صوصنلا مهف يف يرهدلا لوقب مامتهالاو

 ةيبرغلا ةفسلفلا خيرات : رفناو : ملغ8 م5 :ةريملا ةيبرعلا ةعوسوملا 15

 بيحل ىكز .د ؛ ةمجرت .٠ لسر دنارترب فيلأت : 1558 - 5.. : ملص

 . م 1١84 ةرهاقلاب رشنلاو ةمجرتلاو فياأتلا ةنجل ةعبطم : دومحم
 5 ١مله : حاتفملا_ عه
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 ردصت يتلا راثآلاو صوصنلا ةرئاد ين « هريغو ىرهدلا لوق اهيف لخدي لاحلا

 دصاقمىلإ ةيناسنالاب أبري ام مهفلاو ريداعملا نم هيفف « هللا مالك امأ « رشبلا نع

 +: ةركلا نآرقلا يف .يلقنلا زاجملا راكتإ ىلإ هجتنلا
 نم ةراعتسالا لعجو « يوغللا زاجملا روهمجلا ركتي مل ؛ كاذو اذه عمو

 وهف هللا مالك يف ناك اذإو « هللا مالك يف ال ء رشبلا مالك يف كلذ نكلو « هباوبأ

 هلوق وحنك تبثملا يف زاجملا ناك اذإ اذلو « لقعلا ىلا ال ةغللا ىلإ عجري امم

 زاجملا ةقيرط نأ لجأل ةغللا هذخأم ناك امناف « ( ضرألا هب انييحاف ) ىلاعت

 يف يعو اهنم قتشا مث اليثمتو ًاهيبشت ةايحب سيل ام ىلع ةايحلا مسا ىرجأ نأب
 نوكت نأ تضنقا يتلا يه ةفللاو « ايحأ » وه يذلا لعفلا ريدقتلا اذه

 اهريغ ىلع ىرجاف مسالا يف زوجت اذإف توملا دض يه يتلا ةفصلل امسا ةايحلا
 , (1؟0هفرعاف ةغللا عم ثيدحلاف

 نييغالبلاروهمج ءارآ ىلع هفوقول : يوغللا زاجملاب يكاكسلا متها اميرو
 نمو « ةديبع يبأ نم ةبادب « هريغ نود مهفلا اذهب مهلاغتحاو « ماقملا اذه يف

 بيطخلا يف هرثآو هنأر انولح يذلا « يناجرجلا رهاقلا دبع ءانثتساب هقحل

 ٠  مدقت اميف  ينيوزقلا

 ًاعفاد نوكيل « يرهدلا لوق هدامتعا يف ىلاغ دق يكاكسلا نأ انل ودبيو

 قدصلا ىلع كلذ يف ادمتعم « ىلقعلا زاجملا نم ةينكملا ةراعتسالا داعبا ف هل

 متها ظحاحلا انهو . (؟4)هعم اهمدعو « ملكتملل ةيسنلاب داقتعالا عم لاحلا

 ٠ يرهدلاب يكاكسسلا متها امك ؛ ملكتملاب
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 داقتعابسح لزنيال : هبيلاسأ يف ميركلا نآرقلا نأ يكاكسلا نع باغو

 ةيمالسالاةعبرسلايف امىلإ مهب عفترب لب « أطخناك ولو . نييرهدلا وأ نييذاكلا

 يفاذه ودببو : مهاضر ةاعارمو مهداقتعا نع احفص برضيبو : رونو ةباده نم

 ريغ بولسأب مهبطاخ امدنع مهنأش نم ليلقتلاو « مهب ءازهتسالاو مهراقتحا

 ( هيفسرال باتكلا كلذ ملأ ) : ىلاعت لاقف « نوركنم مهو . هللا باتكل ركنملا

 نسم راكنإ ماقم هنأل هيف مالكلا دكؤي نأ بحب ةيبرعلا تاماقملا بسح ماقملاو
 مدل ؛ ةروصلا هذه ىلع باطخلا مهيلا هِّجو ىلاعت هللا نكلو « نيرفاكلا

 لوق دبتعب نأ يكاكسلاب ىلوأ ناك انه نمو : مهداقتعاو مهلاوقأب هدادتعا

 ىلا اهمضو : يلقعلا زاجملا باب نم ةينكملا ةراعتسالا جرخب ىتح « يرهدلا
 ٠ يوغللا زاجملا باب

 زاجملا ةرئاد ىلا ةينكملا ةراعتسالا مض مدع يف ؛ هتروطخ هل رخآ رمأو

 .يوغللازاجملا ءوض يف « ميركلا نآرقلا يف تابآ رست فيك وهو . يلقعلا
 :ىلاعتهلا تافص يف : هب نمو امو ملسملا دقتعم نع اهجرخب لب : اهحضوبال ذإ

 نورظني له ) ىلاعت هلوقو « (ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا) : ىلاعت هلوق لثم
 لاساو ) ىلاعت هلوقو ( (49”كير ءاجو ) ىلاعت هلوق وأ ؛ ( هللا مهيتأب نأ الإ

 ٠ ( ديرولا لبح نم هيلإ برقأ نحنو ) ىلاعت هلوقو : ( ةيرقلا

 هيلإب هذ ام : هللا تافص مهف يف دقتس هنا كلذ ىلإ يكبسلا ”رج يذلاو
 نيدلا ءامهب يف لازتعالا رثأ نع انثثدح دنع ٠ قبس اميف مه انيب دقو « ةلزتعملا

 ناك ؛ كلذلو . ةنسلا لهأ اههفي فيكو هللاتافصةلزتعملا مه فيك . يكبسلا
 تابآ يف زاجملا يف يكاكسلا يأر لقنب ال : ةءانكلاب ةراعتسالا يف ىكبسلا

 ٠ رهاقلا دبعو ينبوزقلا يأر لقنب لب . ميركلا نآرقلا
 يكبسلا نأ يف ةغالبلا يصصختم نم ريثك ىلع تسبلأ دق ةطقن هذهو

 . ١" : ةغالبلا رارس
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 .ىكسلا لاوقأنمةحبرصةلثمأب ةمهتلاهذه انعفد دق انكو,لازتعالا لهأب رثأتم

 ٠ ( سورعلا ) هحرش ايانث يف يرشخمزلا ىلع "درب ناك امدنع

 لازتعالا لهأ ءارآب رثأآتم ىكبسلا نأ ةغالبلا وصصختم دقتعا امبرو

 مهنعباغو .يوفللا زاجملا ىلا ةيانكلاب ةراعتسالا مض يف يكاكسلا عياش هنأل

 ٠ مدقت امك هللا تافصب لصنت اهنأل

 يكاكسلا يأر ال « ىلاعت هللا تافص يف ةنسلا لهأ يأر ىري يكبسلاو

 ٠ ةلزتعملاو

 + موق رجلا ىتا هللا ار امعندالا لف ذا قربخلاا لمقر هده ا
 الو : فسعت وأ جارحا ريغ نم ةينآرقلا تابآلا نم ريثك ريسسفت رسين اذهب اننأل
 يرهدلا مالك اذه فلاخ ولو , هئوض ىلع يبرعلا بدألا ريسفت يف كلذ حدقن

 برضلا اذهو : هانعم ليوأت يف فسعتت وأ « ىنآرقلا صنلا ريسمت' لطعن نأ وأ

 تاسآلا ءوض يف كلذ ىلإ رظاف « ميركلا نآرقلا يف ريثك يلقعلا زاجملا نم
 لقعلاتبثأ دقو ٠ اهبر نذاب نيح لك اهلكأ يتؤت ) : ىلاعت هلوق هنمو « ةينآرقلا

 ةلخنلاا ءولعسف الإو ببسلا ىنعم ىلعلوقعملا ىلإ انعجر اذالعف هل تبثبال ١
 .اهيفزتك ام رهظ هللا ةردقب ةكرحلا تثدح اذإ نكلو ٠٠٠ لكألا ثدحت تسيل

 نع مكحلا جارخا يف لوأتب ال بذاكلاو لطبملاف كلذ تبث اذإو : اهفوج عدوأو
 لعافلا نوكب انس دوصقملا نوك هيشالو : قحتنملا ريغ هئاطعاو هعضوم

 اعرف دربو . ءيش ىلإ ءيش نم اهيف رظنب نأ ريغ نم ةيضقلا تبشب لب : العاف
 اسيبلنا هعضو ام ىلع رمألا نا يعدب بذكلل دنتعملا اذكهو ٠... لصأ ىلإ

 .٠ "0لوأتلا نم وه سيلو اهبومتو

 ا قراجلا تق

 دل 556



 « مئاص هراهن » ةلثمألا انن رسفبال يوغللا زاجملازآ مدقت ام ىلإ فاضيو

 . امهيف اركذ دق هيبشتلا يفرط نأل ؛ احبرص ًاحضاو اريسمت « مئاق هلبلو »
 هنأل « هيبستلا ىلع هلح بجوبو . ةراعتسالا ىلع هلمح نم مالكلا عنب اذهو

 # هبشملا - يزاجملا لعافلا مم هب هيثملا ا

 ف عب يلا ةيفرظ موزل : اهنم « '*''رومأ ةدع لطبت يكاكسسلا بهذ ام ىلع ءانب

 انه يزاجملا لعافلا نأل ( ةيضار ةشيع يف وهف ) ىلاعت هلوق يف كلذو . هسمن

 وه ىنعملا نوكيف « ةشيعلا بحاص وهو يقيقحلا لعافلا هب ديرأ ةشبع وه
 ء هسفت يف ءيشلا ةيفرظ ىلع بترتيب ثيح هل ىنعمال اذهو . ةشيع بحاص ف
 . هفن ىلإ ءينلا هفاضإ موزلو ٠ ةشيعلا بحاص يف ةشيملا بحاص نأ وهو
 ريسض ىلإ تفيضأ ةراجت نا يأ ( مهتراجت تحبر امف ) ىلاعت هلوق لثم
 م نإ ءيثلا ةفاضإ نم نوكبف : ةر أحتلا باحصأ هب دوصقملا نيس اغلا

 يأر ىلع مزلتسي مث : اهتحص يف كش الو « ةبآلا ةحص مدع هنم مزلب لطاب ادهو

 نبا ناماهاب ) : ىلامت هلوق يف كلذو دحاو مالك يف بطاخملا ددعت يكاكسلا

 هب دأرلا ناي . ناماهل ءانبلاب ربألا نوكم الا ةزلتسي ىنملا نإ ( اجرض يل
 نوكي فيكف . هل ءادنلا نإ ثيح . كلذ حصب الو « مهسفتأ ةلسعلا وه ذلنيح

 يف كش الو ةبآلا ةحص مدع اذه نم مزليو ٠ دحاو مالك وهو . ةلسعلل رمألا

 ٠ ريبخ ميلع نم اهرودصل : اهتحص

 ملع ثحابم نم نييلقعلا زاحملاو ةقيقحلا نأ '*”'يوانحلا روتكدلا لق و

 ديدسي سيل : ةيسانم ىندأل ادارطتسا يناعملا ملع يف امهودروأ امنإو : ناببلا

 ا ا ميلذإ . ا

 ةيكاكسلا ىلع هخاريعا يف ؟59 19. ضص يوانحلا .د : ةغالبلا : رنا ه١

 . تاضارنعالا هده نم اريثك انسبتقا
 . 505 ص يوانحلا .د . ةغالبلا  ه؟

 هس 5507#



 زاجملاو ةقيقحلل اوركذي. ملو  لاحلا ىضتقمل ةقباطملا ققحتت اهب يتلا لاوحألا

 ىلع يوانحلا روتكدلا قلعيو : امهريغل اوركذ امك امهيضتقت الاوحأ نيبلقعلا
 5 4 حضاولا ج جاهنملا » هباتك يف ينوع دماح ذاتسالل يأر هنا مهفلا اذه

 اندجو ةميدقلا ةغالبلا بتك يف رظنلا ةدواعمبو « ةيرهزألا ةعماجلا ةيتكم رشن

 ٠ 9*2« لوطملا هباتك يف ينازاتفتلا خيشثلا هدروأ دق لوقلا اذه

 ,201)ىكاكسلا هذم ىلع ًادودر :ىسوم دمحأ روتكدلا انذاتسا دروبو

 تبشنأ ةينملا اذإو » : لاثم « ىسوم دمحأ ذاتسالا دروأ : ىتآلا يف اهزجون

 ةئالش دودرم بهذملا اذهو لوقيف « اهل يكاكسلا مهف دح ىلع « اهرافظأ

 :رومأ

 فلاخم ٠٠٠ هب هيمثشملا يف لمعتسملا هبشملا ظمل نا نم : هلاق ام نأ

 :ةليختملاتوملا رافظأ درب مل « اهرافظأ تبشنأ ةينملا اذإو » لئاقلا نأل عقاولل

 ازاجم ال ء ديقملا ىلع قلطملا قالطا ليبق نم السرم ازاجم نوكب, نأ يضتقن
 زاحملا يف ال ةرامتسالا يف انمالكو « ةراعتسا نوكن ىتح « ةهباسملا هتقالع

 ٠.٠ لسرملا

 ناب ةريدج يه لب « ةينكم » ذئنيح ةراعتسالا ةيمستل هجو ال هنا  ج

 ٠.٠ مالكلا يف هب حرصم ةراعتسا هامس يذلا ظفللا نأل « هحرصم » ىمست

 ه6 : لوطملا_ ه؟

 : ةيقيبطتلا ةغالبلا 1
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 انرشأ دقو  ةبانكلاب ةراعتسالا يف هيلإ اوبهذ ام ىلع روهسجلا قفاوب هناف

 ازاجم نكن مل زاجملا نا زاجملا نم ةتكنلا نأل تاضارتعالا هذه عيسجو

 يذلا عرفلل تبثأ ام هتابثاو « كاذ ىلإ اذه نم رظني هناو . قحتسي ام ىلإ هل

 عمجلا روصتن الف ؛ قحتسملا وه يذلا لصالل تابثالا نسضتب قحتسمب سيل
 ٍف لصالاب أدبي ىتح ليوأتلاو هيبشتلا قيرط نم مكح وأ فصو يف نيئيش نيب
 ٠ مورهل مكحلا وأ فصولا كلذ تابثا

 :ةعوضوم اهنا انلق ولو . يكاكسلا اهب ةرقأ دق ةيدانسالا تابكرملا نإ مث

 نأ ؛ ةبوغل ال ةيلقع يهف لقعلا رابتعاب تازاجمو قئاقح ىسست امنإ لاقي دقف
 مايقلا ةبسن ةدافإل «مئاق ديز» تعضو برعلا نإ انلق اذاف . افرصت اهيف لقعلل

 داتسالا قيقحت يف لقعلا فرصتن الإ فرعبال ء ازاجم وأ ةقيقح كلذ نوكف ديزل

 ,ا91)همدعو

 برضب و. 7*2”ةلمجلا يف زاجملا نازاد رب يناجرجلا رهاقلا دبعو ينيوزقلاو
 دللا » : لاثم يف ةمعنلل عقت داكتال ديلاو : لوقي ذإ . كلذل الثم رهاقلا دبع

 ءامهل ىلوملا ىلاو ةمعنلا كلت ردصم ىلإ ةراشإ مالكلا ىفو الإ « ةيعنلل
 نايب ؛ هب حبولت وأ معنملا ىلإ اهل ةفاضإ نم ةدرجم ةمعنلا دارت ثيح حلصت الو

 لوقتو ٠ دلبلا يف ديلا تعستا لوقت الو « دلبلايف ةمعنلاتعستا لوقت نأ كلذ

 اذكه ةبعنلل اسسا ديلا نوكت نأ لاحمو ٠٠٠ دب ىنتقا لوقت الو « ةمعن ىنتقا

 ٠ *0لاحم كلذو برعلا ةغل نم اهيف ةمعنلا مقوم مقتال مث . قالطالا ىلع

 .٠ ؟.وؤ : ةغالبلا رارساآ هوه

 5 6116 ©: حارفألا سورع ه5

 . "7 2 ع4 : ةغالللا رارسأ : رظنا هال

 .؟مى52 م2 : قبالا هم
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 «ىراقلا ىلع بهذب الف : 0 ينيوزعلا ضخخ "4 تنعم دعا عدم ةيكللا

 . هيف ءانغالو هءارو لئاط الام لك نع هب داعبالا حرسلا اذه يف انتنس نم نا

 ىلع لسفلا اذه يف ديزن نأ ديرنال انه نمو . ةجاح هيلا ةغالبلا بلاطب سيلو
 اذهو ٠٠.. ةسفن روبنطلاو . ةلب نيطلا ديزنال ىتح ًائيش فنصملا مالك حرش

 ٠ ('رءعافخلاو ماهبالا نم هيف امل ىرت امك فنصملا هنع لدع يكاكسلا ظفل

 ٍف رمضملا هيبشتلا يه : فنصملا دنع ةينكملا ةراعتسالا نوكت كلذلو

 1 ا 1 ل ا لا

 «ءيث ت نيسمتلا ل درك رار

 طابنتسا هنأكو ةبوغل ةبسانم ىلع ىنبني وه الو فلسلا مالك يف هل دنتسم ال

 نم برق فنصملا مالكو . '"*فلسلا هيلإ بهذ ام وه حيحصلا ىنعملاو : هنم

 3 (19!ين اج رجلا رهاقلا دبع لوق

 تاع

 روتكدلا ةرظن :زاجملاب اهتلصو ةراعتسالاى لإ ةثيدحلا تارظنلا برقأ نم

 مض و ( ةيسدألا ةروصلا 0 هباتك نمض ثيدحلا اذه لعج ذإ « فصان ىفطصم

 نيرمأب يحوب « ةيبدألا ةروصلا ناونع تحت ةراعتسالا عوضوم روتكدلا

 ٠ 5658 : صيخلتلا  يقوقربلا نمحرلا دبع 5
 . 999613 قبالا ٠

 . 71581 ةهسفنا1ا

 . "م١ © لوطملا 5؟

 . 35258: صبخلتلا

 . 806م : ةغالبلا رارسأس 54
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 ةحاسلا نع ةلوزعم ال 3 يبدألا سردلا ءوض يف مهفت ةراعتسالا نأ : لوألا

 سردت نأ نم اهل دبال لب « ةعونصملا نييغالبلا ةلثمأب ةيفتكم ريغو . ةسدأيا

 هذصهو . ةعونتملا لوقلا نونف يف روثنمو موظنم نم . ةماعب بدألا لالخ نم

 هباتك يف ةغالبلا ديدحت ىلإ هتوعد يف ىلوخلا نيمأ ذاتسالا يأر ةدستعم ةرظنلا

 ٠ ةعطقتم ءازجأ اهنأ ىلع مهفتال ةراعتسالا نا : يناثلاو ٠ « لوقلا نف »

 : فارطألا ةلصتم ةروص اهسهف يف نسكت اهتباغو اهلاسح لب ء ةرثانتم ءالشأو

 : سدحلاو : ًاسدحو ةروص اهرايتعاب ةراعتسالاب فصان روتكدلا لفتحي اذهل

 لاقتنالا ةعرس ينعي امنإو . نيمختلاو نظلا ينعبال : '**فصان روتكدلا دنع

 لاقتنالا ىلع دمتعت ال يتلا ةريصبلاو ةبقاثلا ةفرعملا نم برض وه وأ : مهفلا يف

 لصأ ”دريو « « 1ه[انأ[10» » ةملك نم برتقتو . ةبقطنملا ةبورلاو ىجاتنتسالا

 اهنإ : لوقي ثيح يناهفصألا بغارلا فيرعت ىلإ فصان روتكدلا مهفلا اذه
 ٠ ماردصق الو ركف الب ءيحت ةفرعم

 ةغالبلا ىصصختم نم رفن رضاحلا تقولا يف هنع عفادن ىذلا بىفلا اذهو

 ةغالبلا ثوروم ىلع عساولا مهعالطا ىلإ ةفاضالاب هودافتسا دق . ةيبرعلا

 ذاتسالاو ن « آم 3!11(5 1خةللطو »« ىلاطبالا بولسألا باتك ىف ىنراملاب

 «طولصعاماعد هأ آئامونإل 0مل ءورص» :  هياتك ىف تتقن وب (1'ساشلا ديحا

 . 0114. 1 ةيبدالا ةروصلا
 ىلا ةعيرذلا  يناهفصالا بغارلا لضفملا نب دمحم نب نيسحلا : رظنا.

 -ما51/5.61ل .ةرهافلاب ةبرهزالا تايلكلا ةتكم : ١١١ ص ةعب رشلا مراكم

 . دعس فوؤرلا دبع هط . مدقتو ةعجارم

 /  1لوقلا نف : .2 .

  548بولسألا : ٠016
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 ء(هرهشتين و4 )هشتوركو : ؟؟"زدراشتيرو « 2") نوسبماب فصان ىفطصمو

 انرظ ولو .«"7نامزالتم سدحلاو ةروصلا نأ فصان روتكدلا ىرب اذهلو
 ةينف نوكت امنيح ةروصلا نأ نم انققحتل يحورلا ملاعلا ىلإ صوصخلا ىلع

 لديالهيبسشت ءازا ةدرجملاةركفلا انكرتت نيحىلع رشابم نايعب اندست دق ءاحبالاب
 ٠ ءيش ىلع

 ةسح تافص تاذ ةروص اهنوكب ةنيهر ةراعتسالا تسيل كلذ ىلعو

 5 ("يلايخ لثمت نع ريبعت ةيسحلا تافصلا تاذ ةروصلا نأ اهعجرم امنإو

 راطالا يف اهتباغو : ةراعتسالل يسفنلا رثألا ءامدقلا ضعب مهف ىلإ ءامبا اذهو

 ٠ ىبدألا

 كلذب اهطابترا ثيح نم الإ اهل ىنعم ال ةراعتسالا رصانع نوكت اذهبو
 مهفلا يفتقي ىرخأ ةرابعبو « لعافت نم اهنيب ام ةطاسوب هفلخت يذلا عوبجملا

 دوجو ال ادودح انيلإ مدقت ةراعتسالا نإ : لوقن نأ ةراعتسالا ةينبل يوضعلا

 زاجملا ريسفت ناك مث نمو ؛ اهسفت يه هتجتتأ يذلا ريبعتلا جراخ نم اهل لماك
 ٠ ("*0باعصلاب ًافوفحم أرمأ

 « يسح دكمصت اهنأ رابتعا ىلع ةراعتسالا ىلإ ةيؤرلا ىدبنت اهدنعو

 عسمسلا هيلع مقب اميف ةيحورلا تانونكملا همهت امنا رعشلا نأو : هفثكت الو

 رظناو 2« *١8 : ةيبدألا ةروصلا 6
 1ع 5من عاابرع 04 همم ماعاب 178/0205, طزن 18/1!!ذذ مج 1متمكمت , آ02008, 4

 : رظناو 2« .١6 : ةيبدألا ةروصلا

 طعموع0لعول 0مل عادلا طال, 1. ذل. 81ءطقملك, آ.0ه25007,

 : رظناو © 1١65 : ةيبدالا ةروصلا  ا/١
 ططئامدممطتعو هع 8عوعإلا طالب 2. 2. 0مل, 06010 10.

 . 0186. : ةيبدالا ةروصلا ا/؟

 . #18 : قباسلا 7
 . 198 :ةهفئالالا
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 وأ يرصبلا حوضولا تسيل  مدقت امم  ةراعتسالا ةناغو .٠ 21 رصبلاو

 ٠ ىورققدلا يسحلا

 ةراعتسالا : لوقي هارن . مدقت اميف « فصان روتكدلا ةرظنل ًاديضعتو

 ةقيقدلا هرصانع نإ . هرصانع ىلإ هكيكمت لهسيف اداتعم أيلقع ابيكرت تسيل

 مهرثكأ وأ .نوثحابلا دخأ امنإو « هتاذيراعتسالا لاثملا جراخ يف اهل دوجو ال

 انمامأ مدقب صنلا اذهو . 2"**سدحلا ةفسلف مهلافغال اعبت ةراعتسالا ليلحتب

 . برعلا نيغالبلا نم نيثدحملا وأ ءامدقلا نأ يف فصان روةكدلا رظ ةهجو

 .راعتسملاو : هنم راعتسملاو هيلا راعتسملايفةيئزجثاحبايف مهدهج اوقفتأ اسنيح

 ةراعتسالارثأ ىلا ىلكلا رظنلا وهو : ةراعتسالا ثحب يف مهم رمأ نع اولمغ دق

 دق نيعم ىئزج فقوم نع اهريبعت ءانثأ يف ةراعتسالا ناو : ةروص اهراتعاب

 ,"5!ليلحتلا اهل ميقتسا فيكف 01 ةلمج ةامحلل «رملاتاروصت تاهمأ ىلإ زواحتتا

 ىربو ٠ ًابلاغ اهل دوجو ال ةراعتسالايف ةيعوضوملا ةهباشمان وكت كلذلو
 ةفصيف اهكارتشال ىعادتت ءايشثأ مامأ انسل اننا فصان روتكدلا فقوملا اذه يف

 ب مدقت امك  ةروصلاو سدحلاو .٠ 2*:*”سدحلات نب ةراعتسالاف :تافص وأ

 صخشلا رعشب املق « فصان روتكدلا يأر يف : يعادتلا نوناقو : نامزالتم

 اهيعدتسي لب . ةقباسلا ةركفلل ةداضم وأ ةهباشم اهنال ةركفلا ىعدتس هنأب

 ريربت وأ هبأر معد يف هتبغر يضرت امنأل وأ اهدشنب ةجيتنب هلصت امهنأل
 ,240هفقوم

 .ا١"9:هفلا الا

 . 1١985 هشقفنا الا

 . 1155: هسفندال

 . (١ : ةيبدالا ةروصلا ا/4

 .314. 5 قباسلا دب م.

 ١م هسفند :١7# .

 م ل



 نا رم هما مورا هلع دا غكاسلا نم سيل هنا : لوقلا ةصالخو

 .اعورتم سبل ضفر ىلإ يدوي دق كلذ ناف ؛ موس رملا وأ توحنملا دماحلا

 يدهم روثكدلا اتذاتسا هجرت اتيب تأرق : **0هلوقب فصان روتكدلا دييو
 :اذكه ماالع

 رهدلا همطقب سيل اطيخ بحلا نم تمربأف تقالت انينيع ةعشأ

 ةلقمل ةتباث ةيلقع ةروص بكري نيح فخسلا نم ءينب يقلتملا رعش امبرو
 ةيمهأ رهظ ايكيمانيد ارابتعا ةروصلا ربتعت نيح نكلو . لبح يف ةموظنم نيملا
 ٠ وبنلا يفتخيو ةطيسنلا ةيوقلا بحملا ةرظن

 ةديدجتاقالع فشكن ماودلا ىلع ماعلا يراعتسالا ماظنلا نوكب اذهلو
 ءارعشلا روصت نم رييغتلاو فشكلا ىلع رعاشلا بأدبو . 2420ءايشألا نيب

 لعافتلاو رتوتلا ةديلو نوكت : ةديدجلا تاقالعلا هذهو . تاقالعلا هذه هلبق

 .ةركفلاةروصلا حرشت نأ ىلع ةسئاق ةقالعلا تسيلف : هل راعتسملاو راعتسملا نيب

 راعتسملا هجاوب اسيح دلونت يتلا يناعملا رابتعا يف ذخأن نأ انم بلطب نكلو

 نيفرطلا نإ : هلوقب كلذل زدراشت تار لثمبو « رخآلا امهدحأ هل راعتسملاو

 مهونت نأب لضفا ًامهف نيلجرلا نيذه مهفنال نحن « أعم نالثمي نيلجر ناهبشب
 ٠ (9:امهدحأ سبل اثلاث الجر انوكيل ناجمدنب امهنا

 نا لب . ةديحولا ميسجتلا ةادآ نوكتال ةراعتسالا نا ظحالن ًاريخآو

 ةيئاهنلا ةدعاقلا كردن نأ ليحتسي ثبحب ةريثك لئاسوب برست, ميسجتلا
 اهلاعفأو : اهرئاسضو : ةغللا ءانب ناقمعتب صيخشتلاو ميسجتلا نا . هنوكتل

 * يس وأ ةعنص نم هيف ةيشال ًآيعيبط أدورو انيلع درت ىتلا اهتاقفحو

 .4١1:هفندما
 .1609:ةسفئدما
 .1615 1 هسفلا م

 . ١586 : ةيبدالا ةروصلا

 خا
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 ٍيف ةيحورلا تارثؤملاو ةراعتسالا ةيرظن نع فصان روتكدلا ثيدح نه

 ءوض يف اهيلإ رظنلاو . ةيبرعلا انتغالب يف هيأر سملن . زاجملا نم اهتلزنمو اهثحب
 يتلا قاوذألا ةمئاط يف انرظ اذإ : هلوق اذه نمو . ثيدحلا يبدألا دقنلا

 كلاثلانرقلا ىتح ىمالسالاو ىلهاجلا رصعلا ف ىبرعلا دقنلا وخرؤم اهلوادتن

 داقنلا نم اريثك دجن نلف : نيثدحملاو ءامدقلا نيب ةبوق ةموصخ هيف تبد يذلا

 تايبألا كلت ركذي انلكو ٠.0.٠ حوضو يف هنوفدهتسم وأ ريوصتلا مهمقوتسب
 . ظفللا لامج ىلع داقنلا اهب دهشتساو اهلوادن' ىتلا جححلا ةدوع يف ةنالثلا

 ىنعمل يقوذلا ليلحتلا ىلإ نابوحن اهو . رهاقلا دبع مث ينج نبا ترطضاف
 ٠ 29210ةصاخ ريخألا تيبلاو ةثالثلا تاسألا يف ةرومعلا

 ثيدح هيف هلغش يذلاو . فصان روتكدلا نم زجوملا ثيدحلا اذه
 اوستها نيذلا ىمادقلا داقنلا لاوقأ دارباب . هحضون نأ انيضتقب . ةروصلا

 كلت . ةروصلا موهفم تابادب ىلإ اوهجو نيذلا ىمادقلا داقنلاو : ظفللا لادحب

 يترظنب تلثمت دقو « نيثدحملا دنع ةروصلا موهفم نم برتقت ىتلا تانادنلا

 دنع ظافلألا لاسجب مامتهالا ةرظ تلثتنإو : يناجرجلا رهاتلا و ينج نبا

 نم نيئدحملا دنع ةروسلا ةرظ تحضوو : ىنالقابلاو يركسعلاو م ةبيتق نبا

 .رينعدسح أ ذاتسالاو :(م1514ترداقعلا ضايع موعزلا دنع «ءفيصات روتكدلا ريغ

 ةرظنلا اورثآت نيذلا نيثدحملا ةدقنلانم مهريغو ءناسشثع نمحرلا دبع روتكدلاو

 . ةيبرعلا ةغالبلل ةديدحلا ةيؤرلا ىلع فقن لاثملا اذه نمو ٠ ةثدحملا ةيدقنلا

 نبا وهو هريغ ىلإ تبسنو : ةزع ريثك وه ميدق رعاشل تايبالا نأ اسيسال

 .؟؟255: قبالا مك
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 يأر درون كلذ حيضوتلو : ثيدحلاو ميدقلا يف اهلوح ثيدحلا و « 24!)ةب رثطلا

 :(اه الار ةبيتق نبا- ١

 هنم برضو ةءادرلاو ةدوجلا ثيح نم رعشلل هميسقت ضرعم يف لوقب
 :لئاقلا لوقك ىنعملا يف ةدئاف كانه دجت مل هتشتف تنأ اذاف « الحو هظفل نسح

 حسام وه نم ناكرالاب حمو ١ ةجاح لك ىنم نم انيضق الو
 حئار وه يذلا يداغلا رظنالو انلاحرىراهملا بدحىلعتدشو

 ذإو . عطاقمو ملاطمو . جراخم ءيش نسحأ «© ىرت امك ظافلألا هذه

 .ناكرألا انملتساو : ىنم مايأ انعطق الو : هتدجو ىنعملا نم اهتحت ام ىلإ ترظ

 .ثندحلا ٍِف انأدتبا حئارلا يداغلا رظنال سانلا ىضمو « ءاضنالا انلبا انيلاعو

 ٠ ميرحطبألا يف يطملا تراسو

 :(اه 55060 تر يركسملا لاله وبا ؟

 :لوقب ذإ « مالكلا زييست » نع هثيدح نمض تايبألا هذه يركسعلا لعج

 : اطسو هانعمو « الهس اسلسو « ابذع آولح هظفل ناك اذإ مالكلا نإ رخآ ليلدو

 دروبو » : رعاشلا لوقك ؛ ردانلا عئارلا مم ىرجو « ديجلا ةلمج ف لخد

 لصف ٠ ءاحلا باب ) 86 ص : ةيبرعلا دهاوش مجعم : نوراه مالسلا دبع مال
 191/15 2 ١ رصمب يجناخلا ةبتكم « ( ةمومضملا ءاحلا

 فراعملا راد . ركاش دومحم : قيقحت : 089:35: ؟ : ءارعشلاو رمعشلا_ مح

 تايبالا هذه دروا دف رعشلا دقن يف رفعج نب ةمادق ناك ناو : 1577 رصمي
 ءاهعضاوم نمفورحلا جراخم لهس « احمس نوكب نا يف ظفللا تعن تحت

 .59 . 58ص رعشلا دقت : ةعاشبلا نم ولخلا عم « ةحاصفلا قنور هيلع
 .ىعطصملامك قيقحت . م1155 دادغبىنثماةبتكمو ءرصمب يجناخلا ةبتكم

 مس ال



 . ةيجعم ةعئار ىهو . ىنعم رببك ظافلألا هذه تحت سيلو « ةقبالا تايذلا

 لبالا ليزاهم ىلع انلاحر تدشو ناكرألا انحسمو جحلا انيضق الو : يه امناو

 ,2260ةيدوألا نوطب يف لبإلا انب ريستو ثدحتت انلعج اضعب انضعب رظتني ملو
 . ىأر ام ىأرف ةبيتف نبا ينيعب رظ هنأ يركسعلا لاله وبأ هعنص ام لكو

 , 25:0يركسمعلا لاله يبأ ماقم يف ناك اذإ اميسال رخأتملا قحلب ببيع كلذو

 :(ه (.؟ تر ينالقابلا-؟

 لقتو : هظفل ولحي يذلا . نسحلا رعشلانم اذهو : لوقيف « ينالقابلا امأ
 علاطملا ةعبدب ظافلأ هذه : لوقب مث « تايبألا دروبو » لئاقلا لوقك . هدئاوف

 رثأ ىفتقا دقف « ريثك تايبأ نع يركسعلا لاله يبأ نم اظح دعسأب ينالقابلا
 ٠ 9" رعشلل همهف يف ةببتق نبا

 :(اه 585 تز ينج نبا ؟

 ىنعم هتحت كلذ مم دجن انسلو ؛ هوحبدو هوشوو : هوفرخزو . هوقكمن دقام

 : هلوق ىلإ ىرت الآ « ابراقم الو ادم مق هدجنال لب . افيرش

 ىبابلا ىنسيع ٠ يركسملا هللا دبع نب نسسحلا « 56 ص « نيتعانصلا باتك

 لضفلا وبا دمدمو :ىواجبلا دمحم يلعقيقحت  ةرهاقلاب هاك رشو يبلحلا

 . ميهاربا

 ىندملا ةعبطم : 5١ ص : يبدالا دقنلا ملاعم : نامثع نمحرلا دبع .د  ة.

 . م1554 ةرهاقلاب

 ديسلاقيفحت : م ١1517 رصمب فراعملا راذ « 55655١ : نآرقلا زاجعا' 0١

 . رقص دمحا

 . 5( : ىبدالا دقنلا ملاعم 9 ؟
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 حسام وه نم ٠ ناكرالاب حسمو ةجا> لك ىنم نم انيضق املو

 حطاسبألا ىطملا قانعاب تلاسو ١ اننيب ثيداحالا فارطأب انذخأ

 عم دانعمو ٠ . هئاحتأ حمالتو هئافصو : هئامو ظفللا اذه ولع ىلإ ىرت دقف

 1 جحلا نم انغرف امل : وه امنا « هارتو هسحتام اذه

 ةفورشم . اهتعيفر ظافلألا ةفيرش ةريثك رئاظ اذهلو ٠لبالا روهظ ىلع انثدحتو
 ٠ اهتفيمخ يناعملا

 امينأر الو .هيف رظنلا معني ملنم هب قلعتلا ىلإ قبس دقمضوملا اذه ليق
 يف نأ كلذو . قلطانلا ضرغ ءافخو « رظانلا ءافجل كلذ امناو « هنم موقلا هارآ
 ةعتملاو ءاوهألا ووذ . ةقرلاو بيسنلا لهأ هنم دين ام « ةجاح لك » هلوق

 جماوح نم نأ ىرت الأ . مهنم سيل نم هيف مهكراشب الو : مهريغ هديفب الام
 .يقالتلااهنم نأل : اهاوس هيف داتعملاو هيلع رهاظلا ام ريغ ةريثك ءايشأ ( ىنم )
 ءهبن وكلا دوقعمو :هل لات وه امم كلذ ريغ ىلا «ىلختلا اهنمو ءىكاشتلا اهنمو

 رخآيف هلوقب : هيلع هضرغ دقعو « هيلإ أموا يذلا مضوملا اذه نع عناص هناكو

 :تنبلا

 حسام وه نم ناكرألاب حسم و

 اذه نم . اهانيسضفنأ ىتلا انبارآو : اهانيضق ىتلا انجئاوح تناك امنا يأ
 .هارجممللا نم ةيرقلا يف راجو . هب قحال وه امو ناكرألا حسم وه يذلا وحنلا

 يراجلا ضب رعتلا نم تيبلا لوأ هلمتحب ام ىلإ روكذملا ردقلا اذه ”دعتي. مل يا
 ٠ حيرصتلا ىرجم

 :هيف ناف ىناثلا تيبلا امأو

 ٠ اننيب ثيداحألا فارطأب انذخأ

 د خلال



 : هانعم نم عضوو . هنم بجع نسم بجعتف : دارتل هركذأ ام اذه يفد

 لمأ هربكت ىنعم هيف ناكل كلذ وحلو . انثيداحأ ىف انذخآ : ناق ول هنا كلدو

 ,159نيلصا وتملا لش عسجبب ةهاكفلاو .نيفيلألا نيبثددحلا ردق ولعمهتارواحم

 نأل « ين) القابلا دصقب . رظانلا عبط ءافجل كلذ امناو : ينج نبا لوقو

 مت يلا كرولا ةرظنلا مهعمو تايبألا دفن يف اورظ نيذلا نم . ينالقابلا

 ينج نبا لوقو ٠ '"*'ماكحألا جاريا يف داهتجالا نم يلعلا فاحجلا ةمدخ

 اورظ مهنأل : ينالقابلاو يركسعلاو ةبيتق نبا دصقب « رظانلا ضرغ ءامخو »
 تارمجلا يمر نم كسأنملا ءاضق نع ثدحتب جاح نم اهنأ ىلع تابألا يف
 نارفغب رفظلا ليبس يف هلامو هلهأ قراغب يذلا لجرلا نادجوي ناكرالا مالتساو

 ةيزاجحلا ةثيبلا يف ايشاف ناك ام ىلإ داقثلا ءالؤه ثفثلا ولو ٠ 2**هلضفو هللا
 نيح ىتح ينيدلا مهنادجوب نوثدحتيال لزغلا ءارعش نأ اوكردأل  كاذنآ

 ,٠ 2590تادابعلا عاونأو كسانملا نع نوثدحتإ

 :(ه ا! ت١ يناج رجلا رهاقلا دع  ه

 نع هثبدح ءانثأ يف ىناجرجلا رهاقلا دبع دنع تاسألا هذه نأ ظحالن

 ةهج نم اهيلع اونثأ يتلا راعشالا ىلا رظناف : لوقب ذإ : ةراعتسالاو قيبطتلا
 ءاملا اهنأك 4 اولاقو . ةثامدلا ىلإ اهوسنو 5 ةسالسلاب اهوفصوو 3 طظامإألا

 قيحرلا اهنأكو 4 ميسنلا اهنأك ِه 4 انسح ضايرلاو : افطل ءاومهلاو . أانابرج

 توريب  رشنااو ةمايطلل ىدهلا راد ؛« 519 591:1 : صئاصخلا  ؟*
 . راجنلا يلع دمحم : هققح : (5) ؟ لح

 . 814 ملم : ةيبدألا ةروصلا : رظناو ؛ 9/6 : لوقلا نف 4
 . 1١ : يبدالا دقنلا ملاعم 5

 . 5. 2: قبالا 5
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 نميلا يشوو : راصبألا يمارم يف يناورسخلا جاببدلا اهنأكو : مينستلا اهجازم
 : هلوقك « راجتلا عرذأ ىلع اروشنم

 ٠.2.٠ تاسألا ةحاح لك ىنم نم انيضق الو

 زوجتلا كنع عدو «لمأتلا نسحأو «كتريصب دحشاو . كتركف مجار مث

 هعم لماكت بيترت نسح وأ « اهضرغ تباصأو « اهعقوم تعقو ةراعتسا ىلا الإ

 رقتساو ؛ ممسلا ىلا ظمفللا لوصو عم « بلقلا ىلا ىنعملا لسو ىتح نايبلا

 ْ ,2377هملا

 .٠ 20000 ت :داقملا دومحم سابع"

 : ريثك تايبأ دروي بيلاسألا نم داقعلا ذاتسالا ثيدح نيض

 حسام وه نم ناكرالاب حسمو ةجاح لك ىنم نم انيضق الو

 حئار وه يذلا يداغلا رظن ملو انلاحر ىراهملا بدحىلع تدشو

 حطابألا ”يطملا قانعأبتلاسو 2 اننيب ثيداحألا فارطأب اندخأ

 حئارق تاجضنم بولق لاذب 20تفتشاو ثيداحألاب ابولق انعقن

 حرابو حيلس هنم انعار الو ةلاحلك يف رهدلا ببر شخن ملو

 روصملا طيرشلا نم ًاغارفتالمل ةحوللا ىلإتلقن تاببألا نا ولو لوقي مث
 روس كل لقنت اهنأل . عئاقولا صصقو « يناعملا » دئاصق نم اهفامضا هالمب ال

 ىلإ قولا مهثحبو مهلحاور نودشو مهعاتم نوعمجي نيحئار نيداغ جيجحلا

 . 016 2011 : ةغالبلا رارسأ  ىا/



 مث مهباحصأو مهرايد اهلجأ نم اوقراف يتلا مهتضيرف اوضق نأ دعب مهن اطوأ

 باسنتامك انايحأ باسنتولفستو لبإلاقانعأ اهيف ولعت ءاحطبلا روص كل لقنت
 روص هسفن رظنملا يف كيلإ لقنت مث ؛ جوف دعب اجوفو ةرك دعب ةرك جاومألا
 «ثيدحلانم افارطأ نوبذاجتب تاعامج تاعامج ضعب ىلع مهضعب لبقأ نابكرلا

 هب ملت بهذم لك كلذ يف نوبهذبو ءابنالاو تاباورلا نم افالآ نوحراطنيو
 « راوطالاو براجتلا نيابتم رامعألاو ناطوالا فلتخم ريثك دشح ىف ناهذألا
 كاذ نمهكرحب امو ةعوللاو نجشلانم هسفن يف امو لئاقلا ةروصكيلإ لقنت مث
 ةصق ةروصلا كلت نم كتوفت الو « سانلا رامغب ذايللاو ثيدحلاب يلستلا ىلا
 ةمآسلا ةحئار اهيلع لدتو « حئارقلا تاحضنملا بولقلا » اهنع كتئبنت ةلماك

 منيا: دج مر ملام وع نم ناكرالاب عبر ب هلوق نعت مش ا

 ىلإ هب لسوتي ناك هنأكو « ةلحرلا كلت نم هينعب يذلا همه نكي مل ناكرألا

 رظانملا هذه بناج ىلاو « نيحساملا نم اهحسمب نمو ناكرالا نع هلغشي برأم
 تايبألا نم تنأ اذإف « ةهيدبلا اهيلمتو لايخلا اهفيضي. ىتش شاوح رطاوخلاو
 ىرنام ىلع كلذ يفو :؛ روعشلا يعاودب عباتتيو دهاشلاب جومب داو يف ةسخلا

 تايبألا هذه يف ام لك هنا داقنلا نم موق بسحب يذلا لهسلا ظفللا ريغ ءيش

 ٠ 980"2باجعالا ةيزمو ةدوجلا ةليضف نم

 يف هلعفت امو : ةروصلا نع ثدحت تايبالل داقعلا دقن يف نأ لطظحاالن

 طيرسشلاو . ريوصتلا نفي ةيغالبلا ةيحانلا نم تايبألا هذ ه ةلصو : سمفنلا

 هدشني ناك ام اذهو « ريوصتلا نفب ةغالبلا نف طبرب انه داقعلا نأكو  روصملا
 نونفلاب ةطبترم لوقلل أنف اهلعجو ةغالبلل ديدجت ف يلوخلا نيمأ موحرملا
 ٠ م«ةرريوصتلا نف اهنمو ةليمجلا
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 « ةبرجت تاذ ةصق اهرابتعاب تايبألا هذه يف ثدحتي داقعلا نأ ظحالنو

 ٠ (7١١01نامثع نمحرلا دبع روتكدلا انذاتساو 6(

 ميدقلا يف « هب ةراعتسالا ةلصو « يلقعلا زاجملا يف ةليوطلا ةلوجلا نم

 لمعلا اذهبو « اهل نيثدحملا ةرظ مث « ىمادقلا ةرظ ىلع انفقو « ثيدحلاو

 ميدقلا لتق دعب نوكي ديدجتلا نأل ؛ ةيبرعلا ةغالبلا نم ديدجتلا فقوم ظالن
 ىلع موقت نأ بجي ةديدجلا ةايحلا هذه ناو  نولوقي امك  آسردو امهف
 ةيغالبلا ةساردلا نوكت ساسألا اذه ريغيو « هتشقانمو ميدقلا مهف نم ساسأ

 ٠ 279ديدجتلا ىوعد مضخ يف ةيبرعلا اهتامس دقفت امبرو ةبئاس

 يف ًاعيمج زاجملاو ةقيقحلل المتحم نوكي مالك درو اذإ هنأ لوقلا ةصالخو

 ىمهه اهنأل « هزاجم ىلع هلمح نم قحأ هتقيقح ىلع هلمح ناك « ةعبرشلا دراوم

 7 21١0 عرف زاجملاو.« لصألا

 مض ىنعمب ال مالكلا مظ ةحاصفلا ةدعاقو ةغالبلا ساسأ نإ ًاريخأو

 ين اعملا بيت رت بسح ىلع اهبيترت ىنعمب لب « قفتاو ءاج فيك اهضعب ىلا اهضعب
 ٠ 10)2ضعب عم هضعب موظنملا لاح هيف ربتعب نذإ وهف « سفنلا يف

 رصمب يبرملا باتكلا راد « 516 ص « ىنعملاو ظفللا نيب بدآلا ةيضق ٠
 .م 5615

 ٠.١ يبدالا دقنلا ملاعم :7.015 .
 ٠5 السامرائي  المجاز  ص 16.0 .

 .؟؟4 5 ؟ . زارطلا “.١٠
 «© .5١ ص ةغايصلاو مظنلاىنعم قيقحتيف ةلاسر : اشاب لامك نبا : رظنا -

 . ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا رادب 2« 51١ روميت عيماجم  طوطخم
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 ءاسلعلا نيغالبلا نم هنأب يكبسلا ءاهبلا ٠ 2"'نيئحابلا ضعب فصو
 ىلع ىنبنت ةقيسع ) ىكبسلا ةسارد تناك اذهلو ؛ تاسيسقتلاو دعاوقلا باحصأ

 قستلا ىلإ يدوي اذه نأ يف كشالو ؛ ةيلقعلا لئاسملا ىلع دمتعتو دعاوقلا

 .ا؟!(العف يكبسلاهعنص ام اذهو . اهتفيظونع اهجرخب اقسعت ةغالبلا ةسارد يف

 يتلا تارغثلا ىلإ هجون نأ انيآر : يكبسلا جهنم فصو يف ميمعتلا اذهل

 بحسم نال ىتحباتكلانم اهنطاوميف اهيلع ثحابلا عباصأمضنو :هجهنم تناش

 هجون نأ نكمي ىتلا ذخآملا نا اندجو اذل : اهعيمج يكبسلا ةباتك ىلع مكحلا

 يذلا ٠ ليوطلا هحرش ادانث يف ةثوثبم تايئزج نوكت نأ ودعتال يكبسلا ىلا
 نمو تانه نم ولخب : مجحلا اذهب المع نظأ الو . ءازجأ ةعبرأ يتفد نيب مض

 نسم ولخب « ايكذ هعناص ناك امهم المع نظأ الو : هبتاك ريغ يأر يف تادقن

 ٠ هريغ رظن يف تاهيجوت

 لشن مث : اهركذن « يتآلا يف لثمتت ذخآلملا هذهل ملاعم انظحال كلذل

 :اهيلع

 ١ ةلثمأ ريغ نم ةيغالب تاميسقت ىلا يكبسلا ءاهبلا ريش ٠

 ٠ لصفي نأ هب ردجي ناكو : نطاوملا ضعب ف زجوي  ؟
 ٠ ةلمم ةجرد ىلا هاباضق ضعب ىلع  انايحأ  قطنملا بلغي +

 ٠ رثابم ريغ قيرطب دعو امل افالخ : تايئرحلا ضعب يف ليطي ل ؛

 ١ - ةمدقملا نم  ةلصلا  رصانلا دبع .د .

 . 57م: قباسلا  ؟
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 8 هحرش يف هتداع ريغ ىلع اذهو « هعافد ضع ٠ يف فعضب  ه

 ٠ هنع لقن ام ضعب يف حاضيالا باتك ركذي مل 7

 ٠ ةشقانم ريغ نم ءارآلا ضعب لقش م

 ٠ لعفي مل هنكلو كردتسي نأ يبني لو

 ءانغ يف ماقملا نا نيح يف « نيمالبلا نم ينيوزقلا ريغ شقاني ل ٠

 ٠ كلذ نع

 ١ اياضقلا ضعب حيضوت يف روصقلا نم ليلق :

 ءرركتب اللاثملا دجتس اذلو ءنطوم ريغ يفو « هايانثيف ةقرفتم اهنكلو « هحرش

 تادقتلا هذه ضعب ذخأ دقف يكبسلا جهنم نع انريغ بتك اميف امأ

 نع بتك نمم ان ريغ نييو اننيب فالتخالا ةطقن انهو « باتكلا عيمج ىلع اهممعو

 نسم اقالطنا ءوسلاب يكبسلا بتك ام ىلع ان ريغ مكحي ذإ ؛ يكبسلا جهنم
 :هنطوميف ذخأللا زربن نحفو « رركتتال اهناف « ةدوجومتن اك نا ىتح « ةيئزحلا

 كِيلإو٠ اهلك ةباتكلا ىلا ءيسب نأ ريغ نم هناكم ف دوجوم هنأب مكحنو

 :نايبلا

 يزاجملا دانسالا ماسقأ نع يكبسلا ثدحت امدنع نيثحابلا ضعب عدخ

 عباوتلاب فعاضتتو « ةروص نبرشعو نامثو ةئام ىلإ اهعجرأ ذإ < هيفرط رابتعاب

 دعاوقلاهيضتقت ام لعفاو كلذ رابتعاب كيلعف ؛ هوحن وفرظلاو ردصملاو لاحلاو

 تذخأ ىتلا ذخملا نم « ىقطنملا ريسلاو يضايرلا ءاصقتسالا اذه نإ ٠ ةقباسلا

 ةلثمالاب اهعفش, مل « ماسقالا هذهل يكبسلا ركذ نا طظحالن اننكلو « هباتك ىلع

 هس (غكاس



 اهديوئامو ٠ ماسقألا يقاب ردقن انكرتو « اهءاصحا كل زربب نأ ىفتكا امنإو

 اهروصت امك ةساردلا تناكل « مسق لكل الاثم يكبسلا ركذ ولف « ةلثمأ نم

 دومجلاب هعيسج باتكلا ىلع اومكح فيكف « لعفب مل هنكلو « نيثحابلا ضعب
 !؟.. 2؟؟9قطنملاو مقعلاو

 نيب اروصحم ناك هنأ تاميسقتلا هذه يف يكبسلا مقوأ يذلا لعلو

 ٠ 2©ىرخأ ةيحان نم اهيلا مجر يتلا ةغالبلا بتك نيبو ةيحان نم صيخلتلا

 ةدئافو ربخلاو أدتبملا نيب لصفلا ىنعمل هتاشقانم ىف ىكبسلا ليطبو
 نسم ةحاسم يكبسلا نم ذخأت ةلاطإلا هذهو « لصفلا ريسض ىنعم صيصخت
 ةئامثالثلا دعب نينامثلاو ةنماثلا ىلا ةئامثالثلا دعب نينامثلاو ةسماخلا ةحفصلا

 تزواج ةلاطالا هذه لهف « كلذ زجوب نأ هتعاطتساب ناكو ٠ لوألا ءزجلا نم

 ء!؟ بتك ام ميمج

 بلس ركذ ذإ « هحريش حيضوتل ةقطانملا تاحالطصا يكبسلا مدختسا

 ,«00ةيلكلاو ةبلاسلاو « ةيئزجلاو « ةبجوملاو ةلمهملاو « بلسلا مودعو « مومعلا

 اندجو اننكلو تاحالطصالا هذه نم هحرش ىقنب نأ ىكبسلا ةعاطتساب ناكو

 نسم تاحالطصالا هذه رثأت دق يكبسلا نأ هباتكل ةيصقتسم ةسارد دعب
 .ء(29ودلاو

 ءزجلا نم 157 و5 تاحفصلا نيب ام هانظحال دق لمملا قطنملا اذهو

 قفوي مل ذإ « لصولاو لصفلا يف ثلاثلا ءزجلا : تاميسقتلا هذه لثم رظنا * 
 . هتاميسقت بلغا يف يكبسلا

 . 52" :ةلصلا ع

 42 0 + 24 : حارفالا سورع : عباتتلاب تاحلطصملا هذه رظنا 0
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 ذنم هظالن اذل : لمملا مادختسالا اذه ”سحأ دق يكبسلا ناكو « لوألا

 ل لا ل ءزجلا رخآ ىلإ 4407 ةحفصلا

 ننف ىلا « ليوطلا قطنملا لقث نم كلقني يذلا بيدألا ةقيرطب هحرشيو هشقاني

 ٠ قئاشلا بدألا

 يف يغالبلا ثحبلاو « يكبسلا اهيف مقو يتلا ةيقطنملا تاريسفتلا نمو

 ًايضام نوكي دق : لوقي ذإ «باوجلاو طرشلا يلعف نع ةثيدح « اهنع ءانغ
 املك ماسقأ ةعست نيلعفلا عومجم نم لصحيف آيفنم وأ اتبثم اعراضم وأ اظفل
 اذه ل ىاسلا متوا يذلا نا نظاو « كلذل ةلثمأ يكبسلا ركذيو ٠ 2"2رئاج

 كردتسي نأنم اسارتحا . اهل بناج نم رثكأيف ةدحاولا ةيضقلاهؤاصقتسا وه

 نع هثيدح كلذ نمو « يغالبلا ثحبلا نعت 7 مل« تايئزج يف يكبسلا ليطب طب

 ةحابالل رمألا ىنبم لامعتسا نا ركذيف ءاشنالا ناولأ نم نول وه يذلا رمألا

 , 290ريختلاب ةحابالا رف هنأب كلتذل رصتنب و « (*!حيحص ريغ

 « لوق ىلإ يكبسلا ضرعبو « ءاشنالا نع جورخ هيف ديدهتلا نا ىربو

 ها ”سبقلا ءيرما

 لثمأب كنم حابصالا امو حبصي يلجنا الآ ليوطلا ليللا اهبأ الآ

 عقب هنكلو : يكبسلا حرش عيمج يف هرن مل « ليوطتلاو ءاصقتسالا اذهف

 .مؤو 2:5: قباسلا 7
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 نع ثيدحلا يف هتلاطا كلذ لثمو . هجهنم يف ةوجف نوكتال ةرئانتم نطاوم يف
 اذل ٠ هيلع هب درب نأ نكمي ىنيوزقلا ىلع هضارتعا فو ؛ ١22)هيبشتلا تاودأ

 . لوقي. امب عضقلا مدعل . فقوملا اذه نم هسفن عزني نا يكبسلاب ىلوأ ناك
 نوكتنأ لمتحاف . فاكلا ريغ ةادأ نأك : لوقب ذإ ٠ هيلع كاردتسالا لامتحاو

 ضعب بهذم وهو . اهلصأ فاكلا تسيلو ةطيسب  ينوزقلا  هدنع

 رايتخا وهو . نأو هيبشتلا فاك نم ةبكرم هدنع نوكت نأ لمتحاو < نييرصبلا

 لاقي نأ عدب الو : روهمجلاو هيوبيسو ليلخلا بهذمو نايح يبأ انخيش
 ٠ ناك يهو اهريغ عم فاك وأ طقف يأ . فاكلا هيبشتلا ةادأ

 ب انايحأ  هلعج . هيف همت يكبسلا عضي يذلا لامتحالافقوملا اذهو

 ضا رتعال يكبسلا هيجوتيف كلذ ىلا رظناو :ديرب امع عافدلا يف ةجحلا فيعض

 تظحال ولف . "!ةجحلاو يأرلا فعض ظحالن د[: قايدزفلا ىلع ىدطخلا

 . ماسقألا لخادت يف ينيوزقلا ىلع هكردتسي يذلا يكبسلا ميسقت اذه لثم

 . 39يبدألا قوذلا ا ا ا ا تدجول
 لب : باتكلا لك ىلع جردنبال اذه نإف « ثيدحلا ةبادب يف انهبن امك اننكلو
 همزلت ةيضقلا نع عافدلا يف يكبسلا ةقحالم ةرثكو « هنطوم يف هظحالن

 ٠ 23117فيعض يأر ءالداب  انايحأ

 ةباهن يف . بينذتلا ركذب هعسوت يف ةغالبلا عوضوم نع يكبسلا جرخب
 الو : هلوح ثدحتي الأ هتعاطتساب ناكو ٠ سورعلا هباتك نم ثلاثلا ءزجحلا

 هنأب يكبلا جهنم ىلع ممعب نأ ثحابلل زوجبأ نكلو « ائيش كلذ هريضب
 نحنو . هحرش لك يف نينطوم وأ نطوم دوجو درجمل ةغالبلا ةفيظ و نع جورخ

 .9ؤ]:8:هفئانلا
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 ءارآ ىلع هداستعا تاوجفلا هذه لثم يف يكبسلا مقوأ يذلا اذه نا در

 هجحح و عسوأ هدودر تناك اذهلو « قطنملاو لوصالاو ةغللا لهأ نم ةعونتم

 عوضوم صيخلت ىلع يكبسلا رصتقا ولو « حورشلا باحصأ يقاب نم رثكأ
 ىكبسلا نكلو « دودرلاهذه ةرثكل اليبس دجو امل  هنيعبٍباتك زاجبا وأ « هتاذب

 ىلع اهضعب حجريو « ءارآب مليو « يصقتسي نأ همزليف « لوطم حرشب ىنعم
 ٠ باوصلا ىلا هيجوتلاو ةئطختلاو بولسالاو ةغيصلا يف دقنيو ء ضعب

 : فنصملا لاق « لوقيو . هلئاق هعمو « يرعشلا تيبلا يكبسلا ركذب

 نم لوقنم هلئاقو يرعشلا دهاشلا نأ ثحابلا نظو « ينيوزقلا وه فنصملاو

 حرشيف صتخب  حارفألا سورع  يكبسلا باتك نأل - صيخلتلا  باتك

 يف دهاشلا ركذ دق ينيوزقلا نأ دجن قيقدتلا دنع اننكلو  حاتفملا صيخلت

 ىلا يرعشلا تيبلا ينيوزقلا بسنب امناو « هلئاق ىلا ةراشإ ريغ نم صيخلتلا
 ىلا ريشي نأ يكبسلا نم ثحابلل عفتأ ناكو «  حاضبالا  هباتك يف هلئاق

 يدادغبلل اذه ناو : لوقن ذإ « هئدح ءانثأيف لعفب ناك امك « حاضيالا نم هنأ

 قيئوت نم ريثك كلذ ريغو « لئالدلا نم رهاقلا دبعل كلذو « ةغالبلا نيناوق نم

 «صيخلتلا نم ينب وزقلل ادهاش يكبسلا ركذ « كلذ لاثم ٠ اهباحصأ ىلا لاوقا

 يف لثاقلاو دهاشلا اندجو لب ؛ لئاقلا دجن ملف ؛ صيخلتلا ىلا انعجرو
 : 239 مامن يبأل لوق وهو , 290” حاضبالا

 هللا دبع نب ىيحي ىدل ايحب 0

 نمو « اهباحصأ ىلإ اه”در ريغ نم ءارآلا  انايحأ  يكبسلا ركذب مث

 نم ىلا هجوب 1 ةنب ءاشنالاو : هر
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 « ينيوزقلل حاضبالا يفو « يكاكسلل حاتمملا يف انرظ و « نييغالبلا نم هلاق

 ٠حيجرتلاو درلاوهيجوتلا نع انثدح دنع هيلا انهجو دقو مه دنع كلذ اندجوف

 نم ءارآلا لقني هنأ 6 ةراعتسالاو غيلبلا هيبشتلا يف يكبسلا ىلع ظحالبو

 يرشثخمزلاو رهاقلا دبع دنع مالكلا نا ”سحأ دق هنأ ودببو : ةشقانم ريغ

 يكبسلا ةشقانم مدع كلذ نمو « 2117 ينعي ام حوضولا نم هيف يكاكسلاو

 اذه فقب هلعج دق يكبسلا دنع دلاولا مارتحا نأ ودبيو . 0"'2هدلاو لاوقأل

 وح و ياعسل فقوملا

 لثمو « ©")ةشقانم ريغنميأرلا لقن ىلع  انايحأ  يكبسلا ديزي الو
 همامأ حوتفم لاجملا نا عم 01 لمج فقوملا اذه
 اظفللا ةيضق يهو « امهيف هبأرب يلدبو « هلبق تعاش دق ةيضق يف كردتسيل
 مدعو ؛ ىنعملاو ظفللا نيب ةلصلا ىلا هيجوت ريغ نم مالكلا لقنب ذإ « ىنعملاو
 عجرب برض : نابرض غيلبلا مالكلا نيسحت هوجو : لوقي ذإ « امهنبب لصفلا
 ريغ نم ةيضقلا هذه يكبسلا كرت فيك يردأ الو ٠ ©277مهأ هنأل ىنعملا ىلإ
 دبع اهحضو يتلا ةيضقلا كلت . ©""”ىنعملاو ظفللا نيب ةلصلا ىلا ريش. نأ

 .اهدمب امو :١١8:5 هسفن م8

 عم يكبسلا اهمدختسا يتلا تارابعلا نم : رظناو 2« 259781: :ه فن 4

 اهريغو 2( 7365.212 65 2 ه4 2# 15:52 551:01 : هدلاو

 . تاحفصلا هذه نم
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 نيدهع نيب ةغالبلا « دمحا ليان دمحم .د : ىنعملاو ظفللا ةيضق يف رظنا ؟؟

 ةغللا ةيلكب طوطخم . يرظنلا ملعلا ناطلس تحتو يبدالا قوذلا لالظ يف

 - نسحدمحم.د ؛ رظناو م8591 مقر تحت « رهزألا ةعماج ةيبرملا

 - هاد



 هب رثأتو : ( مظنلا ) يف هامسأ امب امهنيب ةلصلا دقعو « "0يناجرجحلا رهاقلا

 «رهاقلا دبعل رارسالاو لئالدلا ىلع علطم يكبسلاو « ريثألا نباو « يركسعلا

 ةمدقم يف درو امك « ريثألا نبال رئاسلا لثملا ىلعو «ءيركسعلل نيتعانصلا ىلعو

 ٠ سورعلا

 بهذم وهو « ( باضتقالا ) لوح ينيوزقلل الوق يكبسلا لقنبو
 ىلع يغينيو : ""؟”ةبسانم ريغ نم لاقنتالا مهنأش نم ناف « رعشلا يف نيدلهاجلا
 عمتجملا ةيسمت ىلإ همجريو « باضتقالا كلذ ”رس حضوب نأ « انه يكبسلا

 نم باضتقالا نأ ىرب مايألا هذه يف قحاللا نأل ء اذكه هكرتي نأ ال « كاذنآ

 انفرع ام اذإ تبشال لوقلا اذه نكلو ء لوقلا نف ف ةيلهاجلا ف برعلا بياعم

 بولسالا اذه ناو ؛ زاجنالا يذ زاجبالا ىلع مهصرحو كاذنآ برعلا هيبشت
 «ةيلقعلا مهتايحو مهتئيب مم بسانتيو ؛ مهيدل : اعئارو مهنامز يف الوبقم ناك

 ائيش دجيال امدنع هنأ يكبسلا جهنم ىلع اهانظحال يتلا فقاوملا نمو

 كلذ نمو . هشقانيو : عوضوملا يف هريغ لوق دخأب هارن ء ينيوزقلا هيف شقانب
 فصولا داحتال تيبلا يف كلام نبا يأ رظنب ملو .٠ 2""كلام نبال ههيجوت
 : زتعملا نبا لوق قباسلا تيبلا عم دنسأ لب « ءافشلاب

 ةغالبلا نيودت يف اهرثئاو ىنعملاو ظفللا ةيضق ؛ يرامعلاب روهشلا هللا دبع

 ةببرعلاةفللاةيلك طوطخم  هاروتكد ةلاسر  .يكاكسلا دهع ىلا ةيبرعلا

 . ىلع وبا تاكرب دمحم .د : رظناو 6498 مقر تحت . رهزالا ةعماجب

 . م 1519/5 نامع ةلاسرلا ةبتكم « اهدعب امو ١7 ص ءارآو تارظن
 ١.1١ ص ب ةغالبلا رارسأ يف يناجرجلا رهافلا دبع  يرايحلا ميركلا دبع  ؟'1

 . ماؤإلال ةيندرالا ةعماجلا ةبتكمب طوطخم « ريتسجام ةلاسر « 1.

 يف ظحاجلا لوقي . 177 : صيخلتلا : رظناو ؛« 186 : ( : حارفالا سورع 1

  برعلا ىلع دوعب ريمضلا  اهيلع روصقم ةهبدبلا نا : باضتقالا ىنعم
 . 586 : ؟ : نييبتلاو نايبلا . اهيف صاخ باضتقالاو لاجترالا ناو

 .5ؤ5ال2 19352 88:1 1 حارفألا سورعا سه

 ا



 همعبط نم بذكأ هدعوو هظحل نم عدخأ هسمالك

 اءزج اهبحاص رظت يف تناك ناو يكبسلا جهنم ىلع ذخآملا هدهل ًاماتخو

 ليوطو ريصق : ىلا مسقنب مجسلا نا هداربا  هنامز يف اهاضترا ؛ هجهنم نم

 .ينوزقلا ناك ناو : كلذ حضون يتلا ةلثمألا دروب مل هنكلو ءا30"2طسوتمو

 دهاوشلا هذه لقني نأ يكبسلاب ردجيو : حاضيالا هباتك يف اهل ةلثمأ دروأ دق

 ٠ هركذ يذلا ميسقتلا اذه ىلع حاضبالا نم

 :ةعبسلااهلوصفب < يكبسلا نيدلا ءاهب دنع ةيغالبلاةروصلل انضرع دعب و
 .٠ ةمتاخب ةساردلا هذه ىهنن
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 ةمئاخا

 يف ةيعوضوملا ةرظنلا نآ نم ٠ اننيقي يف مئاق مهف ىلع دمتعت ةزجوم ةملك
 «ثحابلا فراعم جضنب ةطوبرم « رظن ةدواعم ىلا جاتحت . ةيناسنالا تاساردلا

 ثحب يأ نإف اذهل « ةيموقلا هتفاقث عم ةيملاعلا تافاقثلا جوازت ىنعم ىلا هتافتلاو

 ةحصو : جهنملا ةماقتسا نم وندلا يف وجرملا لمألا ىقس هبحاص رظ يف

 اذه ناك  كلذلو ؛ رومأو رومأ ىلإ جاتحب هريغ رظ ف ناك ناو « نومضفملا

 لالخ نم « لماكتملا مسرلاو . يصقتسملا دهجلا لذب لثمب انرظ يف ثحبلا
 ٠ حيحصلا صنلا

 « سورعلا باتك يف اثيرتم رظنيلف « انبتك اميف انعم قفتن نأ دارأ نمو
 عباسلا نينرقلا يف رصم يف ةيفاقثلا ةئيبلا لال يف باتكلا اذه ملاعم اظحالم
 رصعلا يف ةيبرعلا ةغالبلا يف نيددجملا تارظنب كلذ اطبار : نييرجهلا نماثلاو
 ٠ ثددحلا

 اهبرقب رمتسم سرد ىلا ةجاحب يهف اذلو ؛ قرتحت ملو جضنت مل يتلا مولعلا
 لاحلا ىضتقمل مالكلا ةاعارم : لئاقلا اهراعش عم ايشمت « اهيرصاعم ناهذأ نم

 ٠ هتحاصف عم

- 1506© 





 وللا تيرمل عسارلا,هرراصلإو تاطوطتل ١





20 0 
 5 8 1 :اشاب لامك نبا - ١ 5 5

 حملا ولاا ظوطخم/# ةغايصلاو مظنلا ىنعم قيقحت 7 : يف ةلاسر

 ٠اس هللا دبع نسح دمحأ رزتكولا اخ 5 عاقل فلا ةيقكلا: لاذ

 : اسئاب لامك نبا - ؟

 تادرفم نع ثحبلا يف يوغللا كراش يناعملا بحاص نأ يف ةلاسر

 ةصاخ « ةرهاقلاب ةيرسصملا بتكلا ل طوطخم ٠ ظافلألا

 5 ٠ هللا دبع نسح دمحأ روتكدلا
2 

 1 ناحل يح حما
 د حل

 لئاسرلاو قئاثولا زكرم م خ41 مقر تحت : طوطخم
 ٠ ةرهاقلاب سيش نيع ةعماجب : ةيعماجلا

 : يلخاودلا ديمحلا دبع رونكد  ؟

 مقرتحت 5 طوطخم : نيثدحملا هكدع يغالبلا ثحبلا ف ديدحتلا تاهاجتا

 ءةرهاقلاب : رهزألا ةعماحبةيرعلا ةغللا ةيلكةتكمب  ةاروتكد ةلاسر . ١٠ه

 : يناتسسجسلا ثعشألا ناميلس نب هللا فيع د ه

 :(ب الل ه) + عمجم ) مقر تحت ؛ طوطخم ء ةثئاع دنسم

 ٠ ةيفص وبأ رساج ديسلا ةروصم ٠ قشمدب ةيرهاظلا ةبتكملا

 سل 5850



 : يرايحلا ميركلا دبع 5
 ةلاسر م ماو ةنس ٠ طوطخم ؛ ةغالبلا رارسأ يف يناجرجلا رهاقلا دبع

 ٠ ةيندرألا ةعماجلاب اهبادآو ةيبرعلا ةغللا مسق ىلا ةمدقم ٠ ريتسجام

 : فسوي نمحرلا دبع رمع رونكد
 ء ماوالاب ةنس طوطخم ء ةغالبلاو ةغللا يف هدوهجو يناهفصالا بغارلا

 سمش نيع ةعماجب اهبادآو ةيبرعلا ةغللا مسق ىلا ةمدقم ؛ هاروتكد ةلاسر

 ٠ ةرهاقلاب

 : ( يرامعلاب روهشلا ) هللا دبع دمحم روكد م

 .يكاكسلا دهع ىلا ةيبرعلا ةغالبلا نيودتيف اهرثأو ىنعملاو ظفللا ةيضق

 ةعماجب ةيبرعلا ةفللا ةيلك ةبتكم  هاروتكد ةلاسر ؛ 450 مقر تحت : طوطخم

 ٠ ةرهاقلاب  رهزألا

 : رصاللا دنع رداقلا دبع دمحم روتكد - 5

 يبوبألا نيرسصعلا يف رصم يف ءابدألاو نييغالبلا نيب ةلدابتملا تالصلا
 زكرم « هاروتكد ةلاسر هءع٠م م16 مقر تحت « طوطخم ٠ لوألا يكولمملاو

 ٠ ةرهاقلاب « سمش نيع ةعماجب « ةيعماجلا لئاسرلاو قئاثولا
 : دمحا ليان دمحم روتكد ٠

 ٠ يرظنلا ملعلا ناطلس تحتاو يبدألا قوذلا لالظ ف نيدهع نيب ةغالبلا

 ٠ ةرهاقلاب . رهزألا ةعماحب هب رعلا ةغللا ةيلكب « مج+؟ه : طوطخم

 : افص ميظعلا فبع دومحم روتكد ١١

 :طوطخم ٠ يكبسلا نيدلا ءاهبو عبصالا يبا نبا نيب ةيغالبلا سياقملا
 ٠ ةرهاقلاب ء رهزألا ةعماجب « ةببرعلا ةغللا ةيلكب « ةاروتكد ةلاسر لسع

 ب | هاك



 : ( ه م١6 تر ينالقسملا رجح نب دمحا 1

 . 80 رهاقلاب ةثبدحلا بتكلا راد رشن : ةنماثلا ةئاملا نايعا يف ةنماكلا رردلا

 : ( ه م65 تر ينالقسملا رجح نب دمحأ 7

 ءايحا ةنحل ٠ ةيمالسالا نوؤدشلل ىلعالا سلجملا : رمعلا ءانبأب رمغلا ءابنا
 .م ١99/1 ةنس : ةرهافلاب ؛ يمالسالا ثارنلا

 : ( ه ال18 ت) ( ةيميت نبا ) مالسلا دبع نب ميلحلا دبع نب دمحأ 1

 .اه 1995 ةنس .؟ط . قشمد : ىمالسالا بتكملا . ناميالا

 : ( هاالا/# ت) ( نيدلا ءاهب ) يكبسلا يلع ند دمحأ ٠6

 ةعبطم ٠ صيخلتلا حورش نمض . حاتفمللا صيخلت حرش يف حارفألا سورع
 . م 1571/ ةنس « ةرهاقلاب هاك رشو يبلحلا يبابلا ىسيع

 :(ه546 ت) ينجاطرقلا مزاح 17

 قيفحتو ميدقت . م1157 ةنس سنوت رشن : ءابدالا جارسو ءاغلبلا جاهنم
 . ةحوخلا نب بيبحلا دمحم

 : ( ه 29١ ت) ( مامت وبا ) سوأ نب بيبح - /١١'

 . ؟لط : رصمب فراغملا راد . يربرسلا بيطخلا حرشب مامت يبا ناويد

 . مازع هدبع دمحم قيفحت
 : ( ه 658 ت) ( قيشر نبا ) يناوريقلا قيشر نب نسحلا 8

 ء رصمب . يكسوملاب ةبدنه نيما ةبتكم . هدقنو رعشلا ةعانص يف ةدمعلا

 .م 5١١ه ةلس هال ط

 بكا1ا]



 :(ه؟16 تا) (يركسملا لاله وبا) يركسعلا لهس نب هللا دبع نب نسحلا -
 .(15) 8: ؟ ط . رصمب حيبص يلع دمحم رشن . نيتعانصلا

 : ( ه 86.5 ت) ( يناهفصالا بغارلا ) دمحم نب نيسحلا 2٠

 . 01 ل . هرهاقلاب هيرهزألا تايلكلا ةبتكم . ةميرشلا مراكم ىلا ةعيردلا
 . دعس فوعرلا دبع هط ميدقتو ةعجارم . م1978 ةنس

 :(ه 565 ت) نولوط نبا نيدلا سمش 1١

 ةنس . قشمد . ماشلا ءاضق ىلو نم ركذ يف مسابلا رفثلا : قشمد ةاضق

 . دجنملا نيدلا حالص قيقحت . م1

 : يركملا دصلا نب ةفرط  "؟

 .م19531ةئاس ؛ نانبل «توريب «رشنلاوةعابطلل رداص راد ةمبط . ناويدلا

 2( ه 2١6 تر رابجلا دبع يضاقلاو : ( ه 585 تز) يخلبلا مساقلا وبا "9

 :(اه 56 تر) يمشجلا مكاحلاو

 ةللس . سنوت ؛ ريشنلا ةيسنوتلا رادلا . ةلزتعملا تاقبطو لازتعالا لضف

 . ديس داؤف قيقحت . م1011

 : ( ه ١١مه تا) يلبنحلا دلمعلا نب يحلا دبع - 1

 رسشنلاو ةعابطلل يراجتلا بتكملا . بهذ نم رابخا يف بهذلا تارذش
 1١(. توريب « عبزوتلاو

 :( هو١١1 ت) ( يطويسلا نيدلا لالج ) ركب يبا نب لامكلانب نمح رلادع 6

 : ةرهافقلاب تاعوسوملا ةعبطم : ةرهاقلاو رصم رابخا يف ةرضاحملا نسمح
 .اه |!« ةلس

 .( هو١١ ت) (ىطويسلا نيدلا لالج ) ركب يبانبلامكلا نب نمحرلا دبع 7
 ةنس : ةرهاقلاب ؛ ةيرهزالا تايلكلا ةتكم . ةبوحنلا رئاظنلاو هايشالا

 . دمس فوءرلا دبع هط قيقحت . م 91ه

 :(ه 5١١ ت) ( يطويسلا نيدلا لالج ) ركب يبا نب لامكلا نب نمحرلا دبع - 21
 , (1) 4 توريب ؛ ةفرعملا راد . ةاحنلاو نيبوغللا تاقبط يف ةاعولا ةيفب

5 0 



 :(ه 51١ كت) ( يطويسلا نيدلا لالج ) ركب يبا نب لامكلا نب نمحرلا دبع 8

 ةنس . ةرهاقلاب ٠ باتكلل ةماعلا ةبرصملا ةثيهلا . نآرلا مولع يف ناقتالا
 . ميهاربا لضفلا وبا دمحم قيقحت . م 0

 :(ه و١1 ت) ( يطويسلا نيدلا لالج ) ركب يبا نب لامكلا نب نمحرلا دبع

 ةرهافلاب هاكرشو يبلحلا يبابلا ىننيع . اهعاوناو ةغللا مولع يف رهزملا

 . هيقيفرو ىلوملا داج دمحا دمحم قيلعتو حرش . م 11658 ةنس : 4 ل

 : نيسحلا نب دمحم نمحرلا دبع ٠

 .م 1959 ةلس .٠ 5 ط ؛ ةرهاقلاب يجناخلا ةبتكم . ةيفوصلا تاقبط
 . هبيرش نيدلا رون قيفحت

 : ( ه ةالا/ تز يرابنالا دمحم نب نمحرلا دبع ١"

 هدالواو حيبص ىلع دمحم ةعبطمو ةبتكم . فالخلا لئاسم يف فاصنالا

 .ما986* ةنئ اء ع : رصمب

 عسبصالا يبأ نباب فورعملا ) يرصملا رفاظ نب دحاولا دبع نب مبظعلا دبع  ؟؟

 :(ه 15616 تر ا( يرصملا

 سلجملا . نارقلا زاجعا نايبو رثنلاو رعشلا ةعانص يف ريبحتلا ريرحت
 ينفح .د قيفحت . اه !؟م8* ةنس . ةرهاقلاب ةيمالسالا نوؤشلل ىلعالا

 . فرش دمحم

 :(ه 655 ت) يدادقنلا رقاقلا دبع  ؟

 م 1916م ةنس : رصمب ينيسحلا راطعلا تزع : رشانلا . قرفلا نيب قرفلا

 .٠ يرثوكلا دهاز دمحم قيقحت

 : ( ه ١/!( ت) ينتاج رجلا رهاقلا دبع 1

 رع زالاب + هدالواو حيبص ىلع دمحم ةمبطمو ةلتكم 0 ةغالللا راربأ

 3 اضر ديشر دمحم قيفحت .م ١569 ةنس : 5 ل ؛ ةرهاقلاب

 : ( ه (ال١ ت) يناج رجلا رهاقلا دبع 6

 ره زالاب هدالوأو حبص ىلع دمحم ةميطمو ةيتكم . زاحعالا لئالد

 . اضر ديشر دمحم قيقحت .م 1165 ةنس ؛ ةرهاقلاب

 ا



 : ( ه 41 ت) يناجرجلا رهاقلا دبع  ؟
 . م ١556 ةنس . هرهاقلاب هبرهزألا تايلكلا ةبتكم . زاجعالا لئالد

 : ( ه 256 ت) ( يجافخلا نائس نبا ) ديعس نب دمحم نب هللا دبع  ؟/

 ةنس . ةرهاملاب . هدالوأاو ميبص يلع دمحم ةعبطمو ةبتكم . ةحاصفلا ”رس

 . يديعصلا لاعتملا دبع حيحصتو حرش . م 4

 : ( ه 2ك تر ( ةبيتق نبا ) ملسم نب هتلا دبع 4

 لمجم ذومحم قيمحت ."م ١9551 ةنس رصمبت فراعملا راد ءارهشلاو رعشلا

 .ركاش

 : ( ه 2595 ت) يبلاعتلا دمحم نب كلملا فبع 9

 . ١1( . ةرهاقلاب ؛ ىربكلا ةبراجتلا ةبتكملا . ةيبرعلا ”“رسو ةغللا هقف

 : ( ه ؟8١ تر ماشه نب كلملا دبع ٠

 د 25 ل : رصمت هدالواو يبلحلا يبايلا ىفطصم ةكرش . ةبوبنلا ةريسلا

 . هيقيف رو اقسللا ىفطصم قيفحت . م 1566 ةنس

 : ( ه ىال؟ ت) ( ينارعشلاب فورعملا ) دمحا نب باهولا دبع ١

 ىفطصمةهك رش . رابخالا تاقبط يف راونالا حقاولب ةامسملا « ىربكلا تافبطلا

 .م 19666 ةنسا ١ ط ؛ ةرهاقلاب يبلحلا يبابلا

 : ( هالا/لا ت) يكبسلا نيدلا يقت نب باهولا دبع - ؛؟
 2١ ل . ةرهاقلاب . يبلحلا ىنابلا ىسبع . ىربكلا ةيمفاشلا تاقبط

 . يحانطلا دمحم دومحمو ولحلا حاتفلا دبع قيقحت

 :(ه 551 ت) ( حتفلا وبا ) ينج نب نامثع  ("؟

 .(9717 5 ط . نائل : توريب « رشنلاو ةعابطلل ىدهلا راد . صئاصخلا

 . راجتلا ىلع دمحم قيقحت

 ل 51564-



 : يدابعلا ديز نب يدع - 1
 ةنم . دادقب . ةماعلا ةفاقثلا ةبريدم ء داشرالاو ةفافثلا ةرازو . ناوبدلا

 . دييعملا رابج دمحم عمجو قيفحت . م55

 . ( اه 2558 ت) ( يضترملا فيرشلا ) يولعلا يوسوملا نيسحلا نب يلع - ©

 داشرالاو هفافثلا هرارو . ةدحنملا ةيبرعلا ةيروهمجلا . نايحلا فض
 لماك نسح قيفحت . م 1١155 ةئس + ١ لم ١ ةرهاقلاب ٠ ةماعلا ةرادإلا ٠ يموفلا

 . قريسلا

 رهاقلاببعو 2( ه 588 ت) يباطخلاو « ( 581 ت ) ينام رلاىسسع نب يلع .. 1

 : ( ه 9/١( ت) يناجرجلا

 .م1954 ةنس : ؟لط : رصمب فراعملا راد . نآرقلا زاجعا يف لئاسر ثال

 . مالس لولغز دمحم .د وو . دمحا هللا فلخ دمحم ىتحت

 : ( ه 156060 ت) ( ظحاجلا ) رحب نب ورمع 17

 قيقحت . م1151. ةلس . ؟ ل . رسصمب ىجناخلا ةببكم . نييبنلاو نايبلا
 . نوراه دمحم ماللا دبع حرشو

 : ( ه 188 ت) ( هيوبيس ) ربنق نب رحب نب ورمع 48

 .م 1554 ةئس . هرهافلاب رشنلاو ةعابطلل يبرعلا باتكلا راد . باتكلا

 . نوراه دمحم ماللا دبع قيقحت

 :( ه ؟97 ت) رفعج نب ةمادق

 م1951 ةنس « دادغس ىنثملا ةبتكمو ؛رصمب ىجناخلا ةبتكم . رعشلا دفن
 . ىفطصم لامك قبقحت

 : ( ها/لها١ ت) ( ةيزوجلا ميق نبا ) بوبا نب ركب يبا نب دمحم

 . ناببلا هلعو نآرقلا مولع ىلا قودملا دئاوفلا
 اه ا؟؟9/ةنس 4١ لع ؛ ةناتسآلاو رصمب هاك رش وىحناخلا نيما دمحم رشن

 : ( ها/لم١ ت) ( ةيزوجلا ميق نبا ) بوبا نب ركب يبا نب دمحم ه١

 .(؟) رصمب مامالا ةعبطم . ةلطعملاو ةيمهجلاىلع ةلسرملا قعاوصلا رصتخم

 هيدا 89



 : ( ه ؟05 ت) ميهاربا نب ليعامسا نسحلا يبا نب دمحم 6 ؟

 . (1) نانبل . توريب ٠١ يبرملا ثارتلا ءايحإ راد . يراخبلا حيحص

 : ( ه ١56 ت) يحمجلا مالس نب دمحم ل 07

 ةئس : ةرهاملا ٠ ةيسابملاب يندملا ةعبطم . ءارعسشلا لوحف تافبط
 . ركاش دمحم دومحم قيقحت . م 1

 : ( ه 2.9 ت)) ينالقابلا بيطلا نب دمحم 1

 . م ١958 ةنس رصمب فراعملا راد . نآرعلا زاجعا

 :(اها.2 ت) يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم م

 .ء ها حلا هبتكم راد تارولنم . عساتلا نرعلا زمهال عماللا ءوضلا

 .(1؟) نانئبل ٠ توريب

 :(هالا؟95 تر ينيوزقلا نوح رلا دبع نب دمحم 1

 ةدالواو حيبص ىلع دمحم ةهعيطمو ةبتكم . ةغالبلا مولع يف حاضبإالا

 . م 1955 ةنس ةرهاقلاب « رهزالاب

 : ( ه الك؟9 ) ينيوزقلا نمحرلا دبع نب دمحم  ها/

 .(1) ؛ نانبل « توريب ؛ يبرعلا باتكلا راد . ةغالبلا مولع يف صيخلتلا

 :(ه .1١6 تر يناكوشلا يلع نب دمحم 4

 .اه 18( ةلس 6 |ط « ةرهاقلاب ةداعسللا ةعبطم . علاطلا ردبلا

 :(هم58 تر يرشخمزلا رمع نب دووحم 6

 ةبتكم . ليواتلا هوجو يف لبواقالا نويعو ليزنتلا قئاقح نع فاشكلا
 .©نم 1١955 ةنس ةريخالا ةعبطلا 4 رصمب : هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو

 :دفيلولا نب ملسم ٠

 3 ناهدلاا يماس .د قيفحت 5 (1؟) رصمب فراعملا راد 53 ناويدلا

 : ( ه ١١51 ت) ( ةفيلخ يجاحب ريهشلا ) هللا دبع نب ىفطصم ١

 ٠ يرفعجلاو ةيمالسا ةبتكم . نونفلاو بتكلا يماسا نع نونظلا فشك

 .م /١9558 ةنس : 5 ط « نارهطب

00 



 : ( ه "559 تر يرزجلا رينالا نب هتلا رصن "1

 ءااط . هرهاقلاب رحم ةضهن ةتكم . رعاشلاو بتاكلا بدأ يف رئاسنا لثملا

 . ةنابط يودب .د و . ينوحلا دمحا .د قيقحت . م 1135 ةنس

 .(هم1؟ ت) ( يرجشلا نباب ربهشلا ) ةزمح نب دمحم نب يلع نب هللا ةمه “7

 . نآزج . 1150١ نائبل : توريب : ةفرعملا راد . ةبرحنلا ىلامألا

 : ( ه 286 ت) يرتحبلا ديبع نب ديلولا 5

 . م )95/ ةنس ؟ ط : نانبل : توريب ٠ ىبرعلا باتكلا راد . ةسامحلا

 : ( ه 055 تر يومحلا توخ“ . 56

 .م ١١م6ا]/ ةنس . توريب ٠ توريب رادو . رداص راد . نادلبلا مجعم

 : ( هال(9 ت) يولعلا ةزمح نب ىبحب ل5

 ةيويدخلا بتكلا راد . زاجعالا قئاقحو ةغالبلا رارسأل نمضتملا زارطلا
 . م1916 ةلس + ةرهاقلاب

 : ( ه 555 ت) يكاكسلا دمحم نب ركب يبأ نب فسوي ب "1

 ةييمتتلا * سصمت هدالوأو ىيبلحلا ىبابيلا ىفطصم ةعبطم .٠ مولعلا حاتفم

 .مالكلال

 : ( ه ما/( تاز يكباتألا يدرب يرفت نب فسوب - 8

 :يموقلا داشرالاو ةفاقثلا ةرازو . ةرهاقلاو رصم كولم يف ةرهازلا موجنلا

 .1؟) . ةرهاقلاب : رشنلاو ةعابطلاو ةمجرتلاو فيلأتلل ةماعلا ةبرصملا ةسسّؤملا

 : ( ه ما/6 تا) يكباتالا يدرب يرغت نب فسوي "14

 .ةرهاقلاب ةيرصملا بتكلا راد ةعبطم . يفاولا دعب ىف وتسملاو يفاصلا لهنملا
 . ىتاحن فسوب دمحأ قيقحت . م ١و9مه5ةئلئس .) طل

5 





 ةمجرتملاو ةيبرعلا عجارملا

 : بشخلا وبا ميهاربا رونكد

 . ماؤاله هنس . ةرهاقلاب ةببرعلا ةضهنلا راد . ىبدالا دقتلا طيحم يف

 : بشخلا وبا ميهاربا رونكد 1

 .ما9م56 ةلئب . 5ط . ةرهاغلاب ةفرعملا ةعبطم . ةغاللاو بدالا

 : ينارماسلا ميهاربا روتكد  /؟
 .(1501 ٠ نانبل . توريب ٠ نيبالملل ملعلا راد ةعبط . نراقملا ةفللا هقف

 : نيضوع ميهاربا روتكد 7
 . م ا9الال : ١ ط . ةرهاقلا . مركلا نآرغلا يف ىصصفقلا نايملا

 : اجن دمحم ميهاربا روتكد -
 . م |9ال*؟ ةنس . ةرهاقلاب . ةداعسلا راد ةعبطم . ةيبرعلا ةغللا هقف

 : سابع ناسحا ءد ام

 ء1 ط . ةلاسرلا ةسؤمو ةنامالا راد . برعلا دنع ىبدالا دقنلا خبرات

 .م ااظؤال] هن

 : تايزلا نسح دمحا
 . م1551 ةنس . 5 ط . ةرهاملاب بتكلا ملاع . ةغالبلا نع عافد

 : ( ةمجرت ) هاقيفرو يوانتنشلا دمحا . لإ

 .م 1989 ةنس . ةرهاقلا . ةيمالسالا فراعملا ةرثاد

 2 ا



 - : يكز لامك روتكد

 :باةكللةماعلا ةبرصملا ةلئيهلا . هتاهاحتاو هلوصأغ ثيدحلا ىبدألا داقنلا

 .م 1917/6 ةئس « ةرهاقلاب

 : يغارلا ىفطصم دمحا

 يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم ةكرش . اهلاج رب فيرعتلاو ةغالبلا مولع خيرات
 .©م 96١ه. ةنس ١.١ ط .٠ رصمب ةدالواو يبلحلا

 : بولطم دمحا روتكد
 .ما1919/5 هنس . ١ . دادقب :ىتارعلا ىملعلا عمجملا . ةيغالب تاحلطصم

 : بولطم دمحا  رونكد -
 .ماو51/ ةنس . ١ .دادغب ؛ةضهنلا ةبتكم . صيخلتلا حورشو ينبوزقلا

 : بولطم دمحاأ روتكد - 41

 هلس ا ١ظ . دافقب . ةضهنلا ةبتكم تاروشنم . يكاكسلا دنع ةغالبلا
 .ملككأ

 : ىسوم دمحا روتكد ملا

 . ةرمهافلاب ةفرعملا ةعطم . ميلسلا ىبدالا دقنلا ةماعد ةيقببطتلا ةغالبلا
 .م15658ةنسءلاط

 : يلوخلا نيما م

 ."م 1519 هن . ةرهاقلاب ينرعلا ركفلا راد . لوغلا نف

 : يلوخلا نيما مو

 .ةفرعملا راد ةعبطم . بدالاو ريفتلاو ةغالبلاو وحنلا يف ديدجت جهانم

 . 1951 ةنس « ةرهاقلاب

 : رشيف تسجوا 41

 5 00 ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغلاا عمجم سم 7 ىخن راتلا يوفللا مجعملا

 .م 1١957 ةنس

 2 فم



 : هنايط يودب روتكد - ملا/

 .ماك5مةنس .1 ل . ةرهاقاب . هي ريفملا ولجتنالا ةعطم . يبرعلا نايبلا

 : لسر دنارترب 8

 .ةرهاقلاب . رشن'اوةمح رتلاو فلأتلا ةنجل ةعطم . ةيبرغلا ةعلفلا خبرات
3 

 . دومحم بيجل ىكز .د ةمحرت .م 11686 ةنس

 : نيمآ خيش يركب رونكد
 . م 1985 ةنس ءا ١ دط : قورشلا راد . نآرقلا يف ينفإا ريبعتلا

 : فرث دمحم يتفح روكد

 .ماقال. ةنس : ةيمالسالا نوؤشلل ىلعالا سلجملا . ىنايبلا نارقلا زاجعا

 : فرث دمحم ينفح رود 14١

 ٠ ةريملاب بابنلا هبنكم . قيبطنلاو هيرفدلا نيب هيعيدبلا روصلا
 .115) ةرهاقلاب

 : فرش دمحم ينفح رونكد 5

 .ا1-6)8 ل . رصم هفهت ةبنكم . ةغاللا ءاملع نيب ىرصملا عبصالا يبأ نب'

 : ىسيع نب يفلح رونكد  ؟؟

 . عيزوتلاو رسشنلل ةبينطولا ةكرشلا . ىوفللا سفنلا ملع يف تارضاحم
 .15)+ رئازحلا

 : يدنجلا شيورد رونكد - 1

 .٠ ةرهاملاب . ةلاحفلاب رصم هصين ةبكم . مددلا يف رهاغلا دبع ةبرظت
 .ماككم ةشس

 : باجح حاتفلا دبع دبس رونكد 6

 ءااط . ةرهاقلا . نيحلاب هيقيقوتلا هكملا . ىعاللا بيك رتلا رارسا نم

 .م اؤ1/الة نس

 : بطق ديس س1

 . ةرهاقلاب فراعملا راد . نآرغلا يف ىنغلا ريوصتلا

 باكالا ب



 : ديسلا عيفش رونكد - 0
 . م 1989 ةنس ةرهاقلاب ؛ بابشلا ةبتك م . ينايبلا ريبعتلا

 : فيض يقوش روتكد 64

 .“"م ١95186 هلس : رصمب فراعملا راد . خيراتو روطت ةغالبلا

 : حلاصلا يحبص روتكد 6

 . م ١ؤال. ةنس . 4 ل . نيبالملل ملعلا راد . ةفللا هقف يف تاسارد

 : نمحرلا دبع ةشئاع ةروتكد - ٠6

 ةهليس : رمرصمب فرامملا راد . قرزأالا نبا لئاسمو نآرقلل ينايبلا زاجعالا

 .ماكالا

 ٠١١ نمحرلا دبع ةشئاع ةروكد :

 مب ركلا نآ رقلل ينايبلا ريسفتلا .٠ ةلس . رصمب فراعملا راد "١9 م

 ٠65 راقملا دووحم سابعا :

 ٠ "ل ٠١ ةرهاقلاب ىربكلا ةيراجتلا ةتكملا . هرعش نم هتايح يمورلا نبا

 . م ./١51 ةلس

 : داقعلا دووحم سابع ب و

 . نائما : تورس ٠ يبرعلا باتكلا راد . نونئفلاو بادآلا يف تاعجارم

 .ما155ةلئسءاادط

 : يسيبعلا ديمحلا دبع روتكد - 1
 .م191/4 ةنس : ةرهاقلاب شيحلا عراش « ناسح ةعبطم . ىناعملا عئاور

 : نامثع نمحرلا دبع روتكد - ٠6

 . م 55١1م ةنس ؛ ةرهاقلاب يندملا ةعبطم . يبدالا دقنلا ملاعم

 : نوراه دمحم مالسلا فبعس

 .م 15/5 ةنس اذط . رصمب يحناخلا ةبتكم . ةبرعلا دهاوش مجعم

 د ؟ا7ك



 : قيتتع زيزعلا دبع رونكد -
 .ماؤالا ةنس .توريب ةيبرعلاةفهنلارادقعبطم .ةيبرعلا ةغالبلا خيرات يف

 : نيشال حاتفلا دبع رولتكد

 .ماؤا/5 ةنس .1 ل .رصمب فراعملا راد . نآرقلابيلاسأ ءوضيف يناعملا

 : ةزمح فيطللا دع رولتكد 6

 ركفلا راد . لوألا يكولمملاو يبوبألا نيررصعلا يف رصم يف ةيركفلا ةكرحلا
 . م او54 ةنس ء مل ط . ةرهاقلاب يبرعلا

 : يديعصلا لاعتملا دبع س ٠

 اهتعبطمو بادآلا ةبتكم . ةغالبلا مولع يف حاتفملا صيخلتل حاضيالا ةيغب
 .5(1) . "5 لط . ةرهاقلاب زيمامحلاب

 : يديعصلا لاعتملا دبع ١١١

 : رهزألاب ةيرينملا ةعبطملا . ةيريرقتلاو ةيبدالا ةقيرطلا نيب ليثمتلا رارسأ
 . م 1586 ةنمسس 2« ١ لط ةرهاقلاب

 :وه ماهارغف- ١١
 ييحم ةمحرت . م 157/7 ةنس . قشمد ةعماج ةعبطم . دقنلا يف ةلاقم

 . يحبص نيدلا

 : رماع دمحأ يحتف رونكد

 ةنس : ةيردنكسالاب فراعملا ةأسشنم . ينآرقلا بولسالا يف ةيناثلا يناعملا

 .ملقالا

 : رماع دمحا يحتف روتكد

 ةنس + ةرهاقلاب ةيبرعلا ةضهنلا راد . خيراتلاو نفلا نيب نآرقلا ةغالب
 . م اؤاله

 : عيدبلا دبع يفطل روتكد
 «ةيرصملاةضهنلا ةبتكم . ثيدحلا ركفلاو ةببرعلا ةغالبلا نيب زاحملا ةفلف

 .م 1995 ةنس
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 : يلع وبا تاكرب دمحم روتكد 5

 . م 191895 ةنس : ندرالا : نامع ٠ ةلاسرلا ةبتكم . ءارآو تارظن

 : يلع وبا تاكرب دمحم رونكن - ١1١

 . م 1١١/6 هنم . ندرألا . نامع . ةلاسرلا هبتكم . ففاومو تاتغل

 : يمويبلا بجر دمحم روتكد -
 . ةيمالسالا ثوحبلا عمجم . ميركلا نآرقلل ينايبلا ريفتلا تاوطخ

 .م اا١ؤإاةنب

 : مالس لولغز دمحم روتكد ١6

 فرامملاراد . يرجهلا عبارلانرقلا رخآ ىلايبرعلا دفنلا روطت يف نآرقلا رئا

 .م155) ةنئ . ؟ط.ارصمب

 : يوامشملا يكز دمحم رونكد - ٠

 ٠6 رهاقلاب رشنلاو ةعابطلل ىنرعلا بتاكلا راد . ةغالمإاو يبدالا دقنلا اياضق

 .م اولا ةنسم

 : نيسح قداصلا دمحم - 1١

 .ةرهاقلاب يترصملا بتاكلا راد . كيلامإ! يتلود يف ملع تيب يكبلا تيبلا

 .ماو(مةنسءااط

 : يواطنطلا دمحم ١1١

 ةنس . 5 . ةرهاقلاب ةداملا ةعبطم . ةاحنلا رهشا خبراتو وحنلا ةأشن
 .ماككك

 : يدنهلا يونكللا يحلا دبع دمحم  ١٠١؟

 توريب ٠ رسشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد . ةيفنحلا مجارت يف ةيهبلا دئاوفلا
 .(5) 6 نابل

 : نسح ينفلا دع دمحم 11

 هشدحلا تاعوبطملا ةسسؤم . زاجعالاو زادملاو ةقيقحلا نيب نآرقلا
 . (؟) ةرهاقلاب

 د 976 -



 : يجافخ مململا دع دم حم روتكد 2 6

 . م 198/6( ةنس يبلحلا ىبابلا ىبيع ةعبطم . دقفنلاو بدالا يف تاسارد

 : يقابلا دبع داؤف دمحم - 7

 .(8ةرهاقلاب ٠ بعشلا عباطمو راد . ميركلا نآرقلا ظافلال سرهفملا مجعملا

 : كرابملا دمحم - 7

 ةنس هاط . نانبل . توريب ركفلا راد . ةيبرعلا صئاصخو ةفللا هفف
 .مالقألا

 : حببصصم دومحم دمحم 6

 0151 ةرهاقلاب ٠ ةيرصملا ولجنالا ةبتكم . ةرضاحملا نسح نم راتخلا
 : دمحأ ليان دمحم روتكد 6

 راد . ثيدحلا يبرغلا دقنلاو رهافلا دبع نيب مظنلا وا تاقالعلا ةبرافأ
 . 41؟) ةرهاقلاب . ةيدمحملا ةعابطلا

 : يوانحلا زيزعلا دبع يدمحملا روتكد -
 + اعط . ةزيحلاب يوانحلا ةبتكم . افببطتو ةدعاقو اخيرات ةيبرعلا ةغالبلا

 .م !9١؟الهةنس

 : ةرمسلا دومحم رونتكد ٠٠١

 رسشنلاو ةمايطلل يراجتلا بتكملا . دقانلا بيدالا يناج رجلا ىضافلا
 .م 1655 ةلس ع4 ١ ط. توربب « عبزوتلاو

 . يدركلا نمحرلا دبع دومحم روتكد - 11
 ةلس .1 ط٠ ةرهاقلاب ةدامسلا هعبطم . دانسالاو ةغالبلا يف تارطب

 .مالقألا

 : ىفطصم دومحم ©
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 ةينآرقلا تنابآلا سرهف

 مقرلا
 ةيسسسسالا لسلستلا

 نيطايشلا سوؤر هنأك اهملط ١

 يعلقا ءامسابو كءام يعلبا ضرااب ليقو 5
 عمست الف نمحرل تاومالا تعشخو 5

 اسمه الإ

 راهنلا هنم خلسن ليللا مهل ةيآو 1
 تيمرذإ تيمرامو وه

 نم رجالا يالا ةايرعشا نل اؤملع دشلو: "3

 كيلإ رنا ينرا 7
 متلش ىلا هكنرح اوتأاف 04
 ةايح صاصقلا يف مكلو 14

 ءىش لك ليصفتو ٠
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 ء يش هلثمك سيل ١

 ىدهلاب ءاح نمب ملعا ىبر ىسوم لاقو 1١
 هللا نمف ةمعن نم مكب امو ١1
 نم لاق رفكلا مهنم ىليم نحاأ املف ٠١

 هللا ىلإ يراصحنا

 دلو نمحرلل ناك نإ لق 1
 ينوذختا سانلل تلق تناآ1 17
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 ةينآرقلا تابآلا سرهف عبات

 مقر مقرلا

 ةسعلا“ ةروشلا اهمقر ةسبإلا لسلستلا

 11 دوه اذ اوملظ نيذلا يف ىنبطاخت الو

 ١٠100 دوه 8 مالس لاق امالس اولاق
 ١١1  دفارعألا 15 نوتماص مننا مامهومتوعدا مكيلع ءاوس 1١

 ام ةرقبلا او ةايح صاصقلا يف مكلو ؟؟

 لل هط "6 يردص يل حرشا بر "؟
 ا نس ا راهنلا هنم خلن ليللا مهل ةيآو 11

 ١م ىروشلا ظ5 روكذلا ءاشب نل بهبو ائانإ ءاثب نمل بهب "©

 ءامشب نم لمجبو اثانإو اناركذ مهجوزي وأ

 اميهع

 ايه رسسزلا د8 هنيميب تايوطم ءامسلاو 3
 ا مامنالا 01١ هردق قح هللا اوردق امو 11

 0-0 ةرقبلا 011 مكسفنا نوسنتو ربلاب سانلا نورمأاتا 8
 0-0 رمزلا 0 نيدلا هل اصلخم هللا دبعاف 4

 0 رمزلا 05 دعاق هللا لب

 ل لحللا |89 نيبذاك اوناك مهنا اورفك نيذلا ملعيلو 1١
 3-5 نوقفانملا ١ نوبذاكل نيقفانملا نإ دهشب هللاو 9؟

 1 ةرقبلا 05 مهتراجت تحبر امف 7
 ليش روللا ذي ةراجت مهيهلتال لاحر 65

 ل رونلا اذ لاجر لاصآلاو ودفلاب اهيف هل جبسب عمو

 )>9  فاقحألا "3 رانلا ىلع !اورفك نيذلا ضرعب مويو 1

 0 ةدئالا ٠6 مكرضبال مكسفنامكيلع اونمآ نيذلا ههبا ابا 7
 متبدتها اذإ لض نم

 ١6١ نارمع لآ "5 كلملا كلام مهللا لق 4

 ل قلعلا 14 هيدا عدتلفا 5
 ١ فسوب م ةبرقلا لأسا

 ل رمزلا 205317 0 ةمايقلا موي هتضبق اميمج ضرالاو ١
 هنيميب تابوطم ءامسلاو

 سل [كخعال



 ةسينارقلا تايآلا سرهف عبات

 مقر مقرلا

 ةحفصلا ةروسلا اهمقر ةسبالا لسلستللا

 لاح لحنلا 17 قلخبال نمك قلخب نمفا 1؟

 لحل رمزلا 37 ىفلز هللا ىلا انوبرقيل الإ مهدبعن ام [؟
 ل ماعنالا 1 وهو راصنألا كردي وهو راصبألا هكردتال 5

 ريبخلا فيطللا

 ١66  تايراذلا 47 دبإأب اهانيئب ءاملاو 6م
 ل مورلا 1 مكؤافتباو راهنلاو ليللاب مكماشمهتابآ نمو

 ةيلايد
 لذ رطاف لبي نارحبلا يوتسي امو 117
 1١ ةيشافلا 16 ةبوثبم يىبارزو ةفوفصم قراملثو م

 ليلا دوه | 41 ىعلقا ءامس ابو كءامىعلبا ضرا اب ليقو 4
 ىلع توتساو رمألا يضقو ءاملا ضيمنو
 نيملاةلا موقلل دعب ليقو 5

 ١ا/ رمزلا 56 كلمع نطبحيل تكرش ١ نئل ٠6

 انف رهزلا 5 ذلاو نوملعب نيدلا يوت له لق هدأ

 نوملعت ال
 ان ماعنالا ضل نوعمسب نيذلا بيجتسي امنإ ه؟

 نيو ليللا 5 ىنسحلاب قدصو ىّقتاو ىطعأ نم امأف م

 ىنغتساو لخب نم امأو .ىرسيلله رسيئسف
 ىرسعلل ةهرسيئسق ىتسحلاب بذكو

 ١لا/  بازحألا انفي هايشثخت نا قحا هللاو سانلا ىثختو ه1
 نفي حوت ٠١ ارافغ ناك هنإ مكبر اورفغتساو همه

 انفي ءارعشلا لكلا نيلاقلا نم مكلمعل ينإ لاق 5

 امه ءارمشلا 74 نيدهب وهف ينفلخ يذلا هعا/

 14ه دب دحلا 1 لبللا يف راهنلا جلويو راهنلا يف ليللا جلوب هم
 1650 فارعألا ١ لاق نونمؤم هب لسرأ امب انإ اولاق 4

 هن متنمآ يذلاب انإ اوريكتسا نيذلا

 نورفاك

 دي 7 با بح



 ةنينآرقلا تايآلا سرهف عبات

 مقر مفرلا

 ةحفصلا | ةروسلا اهيقر ةكيعتسالا لسلستلا

 لكحل تابراذلا فيا لثشم قحل هنإ ضرالاو ءامسلا بروف ٠

 نوقطنت مكنا ام
 ام ءايبنالا 7373 ناميلسو دوادو ١
 امك ءايبنالا 1١١ قحلاب مكحا بر لاق 5
 املا/ ةرقبلا 15م1 نيدب متنادت اذإ 56

 ١مل  نونلمؤلا 15١ دلو نم هللا ذختاةم

 14 رفاغ 317 هفلع نم مث ةفطن نم من بارت نم مكقلخ 6
 ك6 ةرقبلا "7 هقاتيم دمب نم هللا دهع نوضقن نيذلا 1
 كا ءارسالا 121 ةمحرلا نم لذلا حانج امهل ضفخاو 7

 فقر ةبثاحلا 11 رهدلا الإ اكلهب امو "8

 111 رطاف 1 ضرألا هب انييحأف
 020 ةرقبلا ١ هيف ببرال باتكلا كلذ ملا و7

 1 هلط 3 ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا ا/١

 فلن ةرقبلا 5٠ هللا مهيتأب نأ الإ نو رظنب له ا/؟
 1 رجفلا "1 كبر ءاجو (ا/؟
 فر فيوي مك ةبرقلا لاساو 5

 نين ف 1 ديرولا لبح نم هيلإ برقا نحنو ا/ه
 5910 ميهاربا 1م اهبر نذإب نيح لك اهلكا يتوت

 ففي ةقاحلا ١" ةيضار ةئيع يف وهف //

 كف ةرقبلا "33 مهتراجت تحبر امفف ما

 117 رفاغ ضأ احرص يل نبا ناماه ابا 9

 دينع 11 عا



 مالعألا سرهف

0 

 اه5 :65١ يدمأآلا

 ١١١ : ىئارماسلا ميهاربا

 :1٠6+ 5+ . م: بنخلا وبأ ىلع ميهاربا

 عة: : مامإلا ميهاربا

 ١١6 :احن هيها ربا

 ؟هكء لتال اله. ا 19211. 6.)15 9115 5 ريتألا نبا

 ١11١ : 76 ' يراصنالا ركب وبا

 642016. 1 يتالفملا رجح نب دمحا
 115 : راجحلا دمحا نب دمحأ

 اؤ5 ١ |هم-01 .6٠ 1. : تابزلا نيح دمحا

 5.5 : يوالمحلا دمح!

 ؟.# © ريدردلا دمحا

 517١ 1586-2 : بباسشلا دمحا

 146 : يوانتنشلا دمحا

 5151: ؟؟8 © ريبدع دمحأ

 .1١5 ١١1١2 5 ىكز لامك دمحا

 ١7/1 يناحرالا ىضاملا | دمحم ب ادمحأ

 ١19 : ىغارملا ىفطصم دمحا

 اهم. ال5. 7580 "9.5 © بولطم دمحأ

 اكمل



 مالسعألا سرهف عبات
 ؟ك؟مل؛ 51١١ : ؟؟ :١ ىسوم دمحأ

 :5.564١ 47: سيلاطسرأ

 ١٠١5١ : قاحسا نبا

 (٠.6 : قاحسا وبا

 6.0.42 152 1.262 51 ؛ يرصملا عبصا يبا نبا

 15 ©: يبارعالا نبا

 5995: نوسبمإ

 51[ 135 ال42 ١.ا9ل4 1.5658: 5١ سسيقلا ؤرمإ

 ,/ا 44552 2155(5 .41١61 © يلوخلا نيما

511١٠٠١ 5,9: 562515 

 "62 مى ال غ2 6ال نم : ينالقابلا

 ١9941114 1.8 : يرتحبلا
 )6. :(«41١9 كلام نب نيدلا ردب

 '؛6؟.255(2 458626561: ةنابط يودب

 ١١7 : يراخبلا

 ها/ : يضاريقلا ناهربلا
 917 : يسابنالا نيدلا ناهرب

 ١99 :(ءايضلا وبا ) ميمت نب رشب

 " : رمتمعملا نب رشب

 "0 : نيما خيش يركب
 نوفوب :١511

 - م5



 مالعألا سرهف عبات

 هؤ : 61 26 : يكبلا نيدلا يقت نب باهولا دبع رصن وبا نيدلا جات

 ؟؟. 2 59م8: ىنازاتفتلا

 ؟ت.؛ اة. )اله : )6. : 90[ 458: 3653©( رعاشلا) مامت وبا

 :415١ .١5 يخونتلا

 .5١ : ةيميت نبا

 4971: (دمحم نب كلمللا دع ) يبلاعثلا

 املا: )ال8 411.416 4094 »9 1( رحب نب ورمع نامثع وبا ) ظحاحلا

 ا لا ا ا

 1182: بفنم وبا باج

 ١99 : دوملا نارج

 19/8 : يليقملا مزح نب ةبواعم نب ةدعج

 1” ١ ( يزملا نمحرلا دبع نب فسوب ) نيدلا لامج
 :١.97 بدنح ما

 558: 5597: 586 ؛ 1 6ال: 15841546 ا: يلج نبا

 هه امه



 مالعألا سرهف عبات
 1؟ : يزوجلا نبا

 ١١ه : يرهوجلا

 .١١ : بجاحلا نبا

 ١15 6 307 : يمتاحلا

 .١6 : ينجاطرقلا مزاح
 151 : يمشجلا مكاحلا

 5958 : ىنوع دماح

 /١51 : يف ريصلا لماك نسح

 1١ : يفاكلا دبع نب ىلع نب نيسحلا

 "1 6168 2568 : فرش دمحم ينفح

 *.١ :نايح وبا

 ؟15 1: )5:15: 11١7 286) 8 616 65 : يسلدنالا نايح وبا

 145 ٠ 41/ © ناوفص نب دلاخ

 1م : فورخ نبا

 الا/ : يهاش ورخلا

 هك : يباطخلا

 18م6



 مالعألا سرهف عبات
 ١ 0/5 155 .+١1١ ىبيطخلا

 ؟ع(ؤ6 مه. :ا0 : دمحا نب ليلخلا

 امملإابل :ءاسنخلا

 الا؟ : ينادعلا ىلع هللا ريخ

 1١9 : يد لجلا ىثورد

 11 ىقوسدلا

 188 : نحلا كبد

 ١٠.١56 1.5 : جاجعلا نب ةبؤر
 181 615. 1( دمحم نب نيسحلا ) ىناهفصالا بغارلا
 امك :دبشرلا

 اؤ84 167:4 1١654١.5 ©: قيشر نبا

 !١5 .قمعقرلا وبا

 5.64 8615: ينامرلا

 ه5 : يمورلا نبا

 592 ©: زدراشتنر

 /١1١ حاحإلا

 تداكمال



 مالعألا سرهف عبات
 آء)ء ثا 5.- مك ١ مم: مال: 18 : يرشخمزلا

 7.١ ع ١7 م١5.٠١٠11508 "7 ه١1

 ء ام  511١4 13.6هع 65٠8لماك

 كل د

 ١88 : ىملس يبا نب ريهز
 .الوذ ينزوزلا

 . ١( : يفاكلا دبع نب ىلع نب ةراس
 . 1١151١ ناهدلا يمان
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 مالسعألا س رهف عبات
 ه١6 ٠.١5:

 ءلمم ء2لمك

 ١55١55:

 قا ف

 كل ل

 0 لا ل

 :؟(1ؤ11 586 7

 . 559 2 عه

 1١. : يفاكلا دبع نب ىلع تنب هتيتس

 ١/4 .٠ : ءافرلا يرسلا

 . 59: دمللا

 ال4 ؛ 5: ينازاتفتلا نيدلا دعس
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 نا لل
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 اه؟ ”1 21152111١
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 لما لملف ملا ل ما

 ١/1 ءاالك ءلالا
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 ها/ 1١

11 
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145 

 5ك
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 مالعألا سرهف عبات
 اف فل يلا اا لا

 .؟هأ( 7”. 210ك

 ١15 : تيكسلا نبا

 ١98 : ( سراوفلا وبا) ههف نب ةمالس

 املك 4 1١١6 ١١.4 415 1 يجافخلا نانس نبا

 ١668 :ىليهسللا

 ..١ 2 13٠.5 4 لا1١١: 1541١165" :355 5 هبوبيس

 ؟؟9 © رفص دمحأ ديسلا

 28ه : باجح حاتفلا دبع ديس

 649 : ةديس نبا

 ه. :انيس نبا

 ؟هه( 25١.642 8م56 (156621١1١ نمحرلا دبع ) يطويسلا

 دس م ل

 ١.86 18 5 يرجشلا نبا

 ١65 : يساشلا نبدلا فرش

 ؟ :١ يضرلا فيرشلا

 ا١و9إ/ : 15 : ىضترملا في رشلا

 ها/ : ( ف رشالا كلملا ) يلع نيسح نب نابعش

 ١9 : ديسلا عيفش

 الا :( دمحم نب رمع وبا ) نيب ولشلا

 11١ : يواخسلا نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا نمش

 -.9١آ[-



 مالعألا سرهف عبات
 ١78 : ماظن نب نيدلا نسسمش
 ؟؟ : يبلحلا نيدلا باهش

 15152: 554581596554 55161561: فيض ىقوش

 الال : ( نيدلا بيطخ ١ يزاريشلا

 151. : ينئارماسلا حلاص

 11 : يفاكلا دبع نب دمحا تنب ةحلاص

 ١ ١١6 حلاصلا يحبص

 ١م: يريشتلا هللا دبع نب ةمصلا

 تبدأ تب

 ١51 : رهاط نبا

 45 : يولعلا ابطابط نبا
 ؟؟م © 155 : ةيرثطلا نبا

 113 695: يركبلا دبعلا نب ةف رط

 85 : نولوط نبا
 1١و52 55عام : يببطلا

 ١.6 : (اهنع هللا يضر ) ةئئاع

 ؟؟ ١ ( ءىطاشلا تنب ) نمحرلا دبع ةشئاع

 ١اككاب-



 مالعألا سرهف عبات
 5652156.( 598ه 4١554١654866 ' داقعملا سابع

 .١١ :دارع نبا

 5.6 2 ؟.6 : يلخاودلا ديمحلا دبع

 56 : يسيبملا ديمحلا دبع

 5 © يلبنتحلا دامعلا نب يحلا دبع

 5+. : يقوفربلا نمحرلا دبع
 1١65 : يرابنالا نمحرلا دبع
 15 : ( ينازاتفتلا ) نيسحلا نب نمحرلا دبع

 51 ١ تبيش نب نمحرلا دبع
 ؟(15 0 571/ . 158 . 151 : نامثع نمحرلا دبع

 ه : يسابملا نمحرلا دبع نب ميحرلا دبع
 5964 55:.1١581 : نوراه مالسلا دبع

 5١6" 7.2: 59: قيتع زيزملا دبع

 (؟ : يفاكلا دبع نب دمحا نب زيزعلا دبع
 1١1 : نيشال حاتفلا دبع

 15 : يكبسلا رداقلا دبع

 ١م : طقلا رداقلا دبع

 ملال : يدادغبلا رداقلا دبع

 ؟ال 2 70415141164 545)0 46 6 : يناجرجلا رهاقلا دبع

 ل ل ا ل ا

 ءهلول ءلالكل الكال4 362 167

 تلال للا ا ا

 تلا يظل للا كلل ل

 كت



 مالعألا سرهف عبات
 ءيهز) ءكهل ا 55511 59ه ١ ع9

1565 . 

 1. . 596 ١ مامت نب يفاكلا دبع

 505 : يرايحلا ميركلا دبع

 ١.8 : يناتسسجسللا ناميلس نب هللا دبع

 ١ ١78 يبلهملا هنييع نب دمحم نب هللا دبع
 / : يدادفبلا فيطللا دبع

 ؟؟ 1 5١ : هرمح فيطللا دع

 62 : يفاكلا دبع نب دمحا نب هللا دبع

 ؟.. - 019 : يديعصلا يلاعتملا دبع

 ١78 : يبلامثلا ليعامسا نب دمحم نب كلملا دبع

 1؟ 1( يرعشالا) دمحم نب باهولا دبع

 116 + 5 ١ ىنثملا نب رمعم ةديبع وبا
 ١.5618 1.6 : درز نب يدع

 ١8.1١51 5:10 يرعملا ) ءالعلا وبا

 ه. 1: روفصع نبا

 ١.ال؛ (١.55 لحفلا ) ةدبع نب ةمقلع

 ؟.5 : مراجلا يلع

 580 2 .8١ : يواجبلا دمحم ىلع

 556 ١ يكبسلا مامت نب ىلع
 و14 ةقكامأ 2 ©( 2658: 14.62 (95182861١ نيدلا يقت ) يفاكلا دبع نب ىلع

 ١18 : فسوب نمحرلا دبع رمع
 ١ملال : ءالملا نب رمع وبا

 هاى



 مالسعألا سرهف عبات
 ١.6 : يفنحلا رباج نا ةريمع

 15 © ( مالسللا هيلع) ىسسيع

 مل ؛ ملال ١ ( رادرملا ىسوم وبا ) حيبسص نب ىسسيع

 تغا

 ١5١ :وه ماهارغ

 ١اله : ( ةمرلا وذ ) ةبقع نب ناليغ

 461: ديس داؤف

 ١١/4 87: ( يلع وبا ) يسرافلا

 15 © يفاكلا دبع ىلع دمحا نب دمحم نب دمحم تنب ةمطاف

 ١1 : رماع يحتف
 158م : يزارلا رخفلا

 قدزرفلا : *.١

 (8 :ءارفلا

 ١١6 :(تجوار رشف

 15 : يخلبلا مساقلا وبا

 ١978 © ( يريرحلا ) ىلع نب مساغلا
 5١15 ١5161١5515 0/ ريزعلا دبع نبىلع ) يناج رجلا يضفاقلا

 ب5966



 مالعألا سرهف عبات
 15 ١ رابجلا دبع يضاعلا

 51: ملء م5. 59و . )67: ةبيتق نبا

 :؟.(4 1950196. -018. -)(5 5 رفمج نب ةمادق
 يفارفلا :١١7

 ٠ ١؛ 59: 1)ا١9.315841 828ه 1 بيطخلا ) ينيوزقلا

 250ه: ت5مه1امك 135048

 56 ١18 ١ ١15

 ...[١ ١194 556 ع

 )لك: ١ا70ا| ءالالام 5.

 امك 2 المك ؛ 7ك : ١ا/ا/

 )]ؤ؟ هل الؤا ء !مّلإال . امه

155 55 :158 :5.2.2 

 ؟١٠ 64 5.5 6 292 5.1

 ١" 2 5؟.1:1 ؟١ل اكلك

 1114 ع9 2 56ه. "5

 )نضر 2 حلل ينل

 ؟.5 © ةيزوحلا ميق نبا

 ؟"ه :هزع ريثك

 51991 هلشتورك

 51524 5.1١ :اشاب لامك نا

 295 © ىفطصم لامك
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 مالعألا سرهف عبات
 تلد

 +. ناوسيستال

 51.6 5.510015 © عيدبلا دبع يفطل

1 

 ؟ه؟ : كلام نبا

 ؟.؟ :درمملا

 5١" : يبننملا

 )5١1ه. ا55 :1١.5 الهاء الك ءالا (425585١5 يبنلا) دلمحم

١15 4 ١*7 

 ىلوملا داج دمحا دمحم : ١١؟

 يفاكلا دبع نب ىلع نب دمحا نب دمحم : ١(
 يلع وبا يدمح تاكرب دمحم :٠ ؟ه6:5562 م2

 يهبلا دمحم © .8٠

 ةعامج نب ميهاربا نب دمحم :١ (5؟
 دييعمللا بج دمحم : هم6.١

 يرامعلا نسح دمحم : 5656

 اه : ةيفنحلا نب دمحم

 ن9 : دمحا هللا فلخ دمحم

 م( 2 50 : يمويبلا بجر دمحم

 ؟.59 6(م9 :اضر ديشر دمحم ١٠)"

 ؟.5 66م5 : مالم لولغز دمحم

 ا -



 مالعألا سرهف عبات
 "ه1 56 : يوامشعلا يكز دمحم

 ١51 : يحمجلا مالس نب دمحم

 2٠.6 : نيسح قداسملا دمحم

 الال ؛ يواطنطلا دمحم

 62. : يدنهلا يونكللا يحلا دبع دمحم

 "51 ؟.5 6 ؟*9 ١ يدركلا نمحرلا دبع دمحم

 51 5 هدبع دمحم

 ا( : مازع هدبع دمحم
 51١١ © نسح ينغلا دبع دمحم

 5501 52581 41١9 5.54١5 4 3616 579 © رصانلا دبع رداقلا دبع دمحم

 . 56ه 555

 مها : 50 ' يجافخ معنملا دبع دمحم

 (؟ ١ يناكوسشلا ىلع نب دمحم

 6١ : يفاكلا دبع نإ يلع نب دمحم
 579 : راجنلا يلع دمحم

 59072 .5١ © ميهاربا لخفلا وبا دمحم

 ١١ه : كراملا دمحم

 65 ١ يفاكلا دبع نب ىلع نب دمحأ نب دمحم نب دمحم

 5١١ : يلصوملا ند دمحم
 هال : حبص دومحم نب دمحم

 :668١ لبيان دمحم

 :5١86151١5 يوانحلا يدمحملا

 اا قالك د عم

 "«".ه :نوخيش دومحم



 مالعألا سرهف عبات
 ١15 2 "ال :ةرملا دومحم

 ١6621١١92 59 :افص ميظعلا دبع دومحم

 58655658 2 ؟؟ : ىفطصم دومحم

 51 :(مامالا ) يغارملا

 *.١ : نثق رملا

 85 : ديلولا نب ملسم
 ملال « 15 2 11/ : ينيوجلا ىفطصم

 ٠١.؟ :اقلا ىفطصم

 م1 ١ يعفارلا قداص ىفطصم

 55 5552 558) 4 57.26 ؟..2 1 151/ : فصان ىفطصم

 . 59ه 2 "1

 16 : ةفيلخ يجاحب ريهشلا هللا دبع نب ىفطصم
 1054 13.4 155216524165626 * : رتعملا نبا
 (١783 رثيقالا ) هللا دع نب ةريغملا

 ١5 : ناطلس رينم

 11 : يئارماسلا يدهم
 596 : مالع يدهم

 4" ؟ يمليدلا رايهم

 ١8 : نمحرلا دبع ترصن
 محل ؛ ملال : ( رايس نب ميهاربا ) ماظنلا
 ١886 157 : ساون وبا

 بكام



 مالعألا سرهف عبات
 15 1ةبيرش نيدلا رون
 "901 هلشتبن

 2297 : ناماه

 ١.5 : ماشه نبا

 ٠١6 © يموزخملا ليعامسا نب ميهاربا نب ماشه

 ٠١16 : ناورم نب كلملا دبع نب مانه

 5554 556ه ؛: ١595 4 158:1 5.14155 4 153/ : يركمعلا لاله وبا

 نكذ تفشل ففي

 15: يدنيلا

 599 1 نوسموت ميلو

 1 : يسوربلا درولا نب ميلو

 الال ؛ يومحلا توقاب

 ؟.1 : يولعلا ةزمح نب ىيحن

 ١551 5 لشهن نب ديرب

 ال8 41 © يبرغملا بوقعب وبا

 ؟( 1132 ىمويتلا فشسوي

 1؟ 6216١ © يدرب يرغت نب فسوب

 ١٠١5 1 (/ ىبنلا ) بوقعي نب فسوب

0 5 



 ةيغالبلا تاحلطصملا سرهف

 فالتلالا : ١91

 ١١؟ : لافتبالا

 ام : عادبإلا

 185 : عاستالا

 ١41 : هريغ نع هيفنب ءيشلل ءيشلا تابثا
 سارتحالا : .11٠

 65 :راقتحالا

 )١و١ : ةيجحالا

 ا!ؤؤ 4 :(١9629١6 ذخاألا

 .١1 : ىنمملاو ظفللا فالتخا

 امل* 2 ١1/6) : جامدالا

 ١195201١951 : لثملا لاسرإ

 15 : داشرالا

 ١اؤ؟ءالؤ. ؛امع 41١6١ : داصرالا

 1815 : عابتتسالا

 ١؟9 : ءانثتسالا

 امل» :مادختسالا

 كاردتسالا : .١6

 :دارطتسالا .١5

 آد 15.64 11581.56 م64 )9 : ةرامتسالا

 ليقف 0 ل ا ل ل ا

0 



 ةيغالبلا تاحلطصملا س رهف عبات

 )515 :لخك١ لما ءلامع : 1ا8 65

 "هن 515:51: ؟1 2: 5.51 5.1

 152 .55١.552 ١51م٠. ؟١1/ : "أك

 "51 م 555 1: 50 551 ا 1؟

 اللا د رف ف را ل ري لا

 ماهفتسا 6:١  45لا.١ : .١1 :١5١ :55 ١: ه١5

 ؟/ا١ .

 :ءاصقتسالا .١9

 5811: 5.5.0199 © بولسالا

 5١5 ام. 4 )ال5 +1552415564 ١؟/ل :دانلسالا

 .؟51 ١555

 :ةراثالا .55+1١)

 امال : دارطالا

 ١6.4 ام. ال[: : ١١م2 97 : بانطالا

. ١١552 1١9١ 

 ضارتعالا : ١87 2 ١95541١51

 ١ةؤ ء ال( ء الآ 1:51:54“: زاحعا

 تانعالا : ١65

 114: ةرافغإ

 امل ” نانلتخالا

 سابتقالا :415841١911 115)

 "ه2 “1١6 : باضتقالا

 :ماحتقالا .١6)



 ةيغالبلا تاحلطصملا سرهف عبات

 685 :ماركالا

 :١.97 1551.6 194) :١81 5658.١1ه : تاسمفتلالا

 518: م5: ل1 11

 61 : سامتلالا

 ءاحلالا : لالم١ 4 ١5١

 :ماملالا ١55

 رما :١5541١564١5١466

 لاحتتالا : ١515

 ءاشنالا :  15١:ه١8 52/١

 .١6١ : لا مفنالا

 ١١ا/ : راكنالا

 عمي : ةناهالا

 راحبإالا :١565:1١١8 41  1515:15:11[ل١

 .١١5١ 4 1١5.42 4ل .

 حاضبإلا : ١.١1

 :ءامبإالا ١645

 :ماهبإالا ١85
 دداضتلاماهيا : 6/١

 غ5 :115 4868 44 #1 :عمعندللا ١1515

 ١11 ١152  12242 4*4ءلو.؛2 *؟ها١

 مس 9ك



 ةيغالبلا تاحلطصملا سرهف عبات

 مت ل5: اله 4 15.4 هم 65

 8 ا 2 يا يس ار لل

 امال : ةءارللا

 ةيعاربلا : ١4١

 طسللا : .١6

 1و غ5 ع5 ؛(مل ءال (6 (1؟ © ةغالبلا

 الكا 2 6 2 مك 26مم 2 35 18

 مها مك 2 نا ءالط ع ال( هالك غ3

 425525 ...41٠*415 55) ١1١4

 اال. ك6 4 352 هك غ2 هاء 117

 اؤ؟ 1151١ ؛2 امم ؛:ا1م6 2 امك 2« لالؤ

 و دا رنو ل عاب يل عووح اوم

 .5هم 2 55211 2 ٠»

 ا١؟لء؛مك ؛م5 255 2١5( ؛(مل ؛ م: نايبلا

 للا ل ا لا ل ل ل

 151١4 15. ء هم ١مالء له.

 امل ؛ م٠. 4 5ك 21” 562 165

 كل 0 تا ل لحلا د ل

51 . 

 اك

 185 : حدملا هبسثي امب مذلا ديكأت

 ١88 : مذلا هبشثب امب حدملا ديكات

 مس 3”. ]ل



 ةيغالملا تاحلطصملا سرهف عبات

 :لبوأتلا 5*١

 ميمتتلا 5 .١1521

 فراعلا لهاجت : ١65 ١97662 4 185

 1١م8: ديبرجتلا

 سينجتلا ١ 187

 ضيضحتلا : ١715

 رييختلا :2185 .١1

 :بيينذتلا .515641١6

 لييذتلا :١951:1١١١

 فدارتلا : ١١6

 يجرتلا ١ ١5
 651: ريخستلا

 امملإل : دردرتلا

 ام8 : عيصرتلا

 يقرتلا :١5541١51

 امال: ميلتلا

 امو : طيمستلا

 ١ه١ :ميهتلا

 (ؤ:ةيوستلا
 :[0١١ 1١51:1١15 1582: 1. ع م6: 509 :هيبضشتلا

 )و5 2 165.2 186 2 م٠.( ١ال 2 ل64

 كي ف ا لما 2 للا د يلي ل

 1١م9 :عميرشتلا

 هس 7524-



 ةيغالبلا تاحلطصملا سرهف عبات

 املا/ : كبكشتلا

 امك : ريرطتلا

 داسضتلا : .١١

 اؤه : :1١61 :1١99:1١51 نيمضتلا

 :١.9 بحعنلا

 ضيرعتلا : ١1١

 فطعتلا : .١9

 1١م5: رياسفتلا

 بيلغتلا : )1١9 ١954

 1م* : قرفتلا

 ربرفغتلا :971.١

 ميسقتلا :١85

 ١١.4 ١*)١2:1؟؟ 1: مردقتلا

 ١810 : هليلقت الو  ذفللا ليلقت

 .١٠6 : ٌوفاكتلا

 راركتلا : .١9551١9

 قيفلتلا : .١6١

 !؟514 :41١5 1١١5 حيملتلا

 :١135 حيلمتلا

 ا١اكه؛ 55+ 51+ )5. 111 ينلمتلا

 ١75 : ميدنتلا

 امال * ريظنتلا

 15154151: مكهتلا



 ةيغالبلا تاحلطصملا س رهف عبات

 ١1562 156ه : رطاوخلا دراوت

 خيبوتلا :١٠.١

 اؤ١؛ ام5 21651: ةبروتلا

 اكؤلعء لها ة:هيجوتلا

 حشروتلا 1 .١95181١١

 فيقوتلا : ١88

 185 : ديلوتلا

 ملهوتلا :١816

 مماجلا : ١76

 ةلازحلا :٠١

 ام : سانجلا

 ام8 : عمجلا

 ١85 : ةفلتؤملاو ةفلتخملا عمج
 188 : ميسقتلا عم عمجلا

2-0-5 

 :١654136521١51 فذدحلا

 1١م8 ١ ليلعتلا نسح

 ١ ١41 ىلكلا يف يئزجلا رصح
 !١؟5 1: 8:1[1 15: 8*1: 11971١55 : ةقيبقحلا

 ._؟١15 ؟؟ى( 7١ه : ل غل 16١

 ١55196 24155 : لحلا

79.5 



 ةيغالبلا تاحلطصملا سرهف عبات

 ١9541١91 : ماعلا باطخلا

 ١؟١ : 580 : رهاظلا ىضتفم فالخ

 مك لا

 غ5 : ءاعدلا

 ١ 1.١ لة ا هال: ١؟مظع ل41 ١ 18م 4 مك : ةلالدلا

 155 .21١5 © ربثكلا ىنعملا ىلع ليلقلا  ظفللا ةلالد

 همة

 :١١9 1؟؟: ركذلا

 مث : ةطبار

 ١89 : عوصجحرأا

 ١و6. 6 1الال : ١؟. ١ ردصلا ىلع زجملا در

 تعول كك

 ؟م5 1: مك غامق .لماك +١86 2 (١5 :2 كل/ا١ ١ :مجسلا

 :١551 !5ه.: | 9*235 . المهن: امك د ١١6 5: تاقرلا

 . 505 52 1 52. ل155 : لوم : )9!/

 185 ©: عادتبالا نم عارتخالا ةمالس

 .١1 : باحبالاو بلسلا

 ا”



 ةيغالبلا تاحلطصللا سرهف عبات

 ١ؤ1:خللا

 ١1م9 : ١95 : لوهجملا قاسم مولعملا قوس

 اح

 925*5525. 1: 19.166 1١508١١ : ةيفالملا ةروصلا

 ١55:1١ . له .ء.مك : "ىلغ '؟

 لؤ؟ :غل)ؤ١ .لالك : )ال5 ءلدالم

 2 نر ل ا ا ا

 قابطلا : .416 .١6

 دقملا :4155 196 :١15

 ىكعلا : ١85

 م١ © ضومفلا

2 0 

 ١١6 ؛ انه عال“ .آ5 غم ع( 7: ةحاصفلا

 ١!ه5لع 1721152 5.2" 2 11١

 . "65 2 مه ؛2 ل486 2 امك 2( 66

 لل



 ةيغالبلا تاحلطصملا سرهف عبات

 ١م: ل2 ءىمك مع الأ .ال لصعلا

 ١ : ١51 (ا/:ل 1(. . 85 259 لم

 . كال ءالملت 5/١

 هس اق دل

 51581515. )5-7. )لا . :١597 ةنرغلا

 ا١م5: مشلا

 :١١97 . هم؟1١. 89.159) ...[119/201 : ١5168 ريهمعلا

 . امك ءام.؛ الك

 :علطملا ١7

 91١ه ام# . 1597:1556: بلقلا

 18 : بجوملاب لوعلا

 ١1١ 5 عماجلا مالكلا

 ١.95 : ههبشو لاصتالا لامك

 ١.5 © ههبشو عاطفنالا لامك

 ١[؟2 ١؟؟ ذمه مم .مك . ؟ا/ :ةبالكلا

 املا: 9١لا؟ : 5ك: 5 1552015١

 نع 5 1 1 سا لا

 تفلح

 ١1م5 © مزلب الام مورل
 1١5١ :رفمللا

 - ؟.أةد



 .١9 :. ام5 2169: رثنلاو فللا

 "ها 5١١ عء9م 2 ل6 .7 © شافللا

 عج و مح

 ١و. : ةاخاؤملا

 5.590 1١46 : هيف قنأتب نا ملكتملل يغبني ام

 امل ١61م5: :ةفلابملا

 امل : ةعباتملا

 ١اله : نآرقلا هباشتم

 العلن لك 4 15: ١ 1597:6155 :١5 راجملا

 ا5ا؛ ه5 ء الها ءلو. 1150118-15

 اؤان :65١) 1م[ 1مل لم. لالا الكم

 "1 5: 5 14 1 ص ع ل

 فش ب5221 شا فق ففي قي د ىلا ب كي

 5 تل بافش دقت دعا ب ىن : في

 1417 : يمالكلا بهدملا
 ةمجارملا : ١61

 .1١91١1١9 : 1859 © ريظنلا ةاعارم

 ةجوارملا : 188 .١6

 ةاوادملا :م١١ : ١1١ 1٠/١

 خم :1١14

0 



 ١؟١: ١15 ؛ )ام ...11١581 6.6:م# :هدلملا

 ال514 |[5 2 )5مل: 1؟١9591 ١95.٠ ١؟؟
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 )هو : ةحاللا

 ةبراوملا :١88
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 بت

 :ءادنلا 1456 6:015١:.541 ١56.8

 خللا :1١16

 ملظنلا : ١6

 يهنلا :١568:152١

 :رداونلا .١555015

 1١5١ :ءاجحهلا

 امم : دحلا هب دارب يذلا لزهلا
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 عوضوملا

 مدقن
 ىلوالا ةعيطلاة مدقم

 ةيناثلا ةعبطلا ةمدقم
 : لوالا لصفلا

 نيلحاشلا رق يف باتكلا هروص

 :هباتتكو هتريس :٠ يناثلا لصفلا

 :هتريس  الوا

 : هتافلؤمو هنفاقثو هتدتاسا

 هتوم

 هباتك  اينان

 ةيموقلا ةمهت درو باتكلا فيلأت نم ض رفلا

 : ثلاثثلا لعهفلا

 هيغاللا هروملا هفاور

 ميركلا نآرفلا ةمدخو ةعب رشا لوصا

 ةطملاو هفللفلا ماهختسإا
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 عوسضوملا

 لازنعالا ةبضق

 فوصتلا ةيضق
 حرشلا ىف ىبدالا قوذلا

 ةغالبلاب وحنلا ةلص

 لاوقالا قيقحت

 هب دعو ام ذيفنت
 : عبارلا لصفلا

 ةيغالبلا ةروصلا رهاظم

 حيجرتلاو درلاو هيجوتلا
 ةيغاللا تاميسقتلا

 ةقرفتم ةيغالب دوهج
 : سماخلا لصفلا

 ا يىكبسلاو ينيوزقلاو ىكاكسلا نيب ) ةيغالبلا ةروصلا

 ينيوزغلاو يكاكسلا نيب ةغالبلا

 ينيورقلا تادايز
 يكاكسلاو يكبسلا نيب ةفغالبلا

 يكبسلاو ينيوزقلا دلع 2« دقنلاو ةغالبلا نيب ةلصلا لوح

 يكبسلا دنع ةفالبلا موهفم
 : سدالا لصمفلا

 ةيغالبلا ةروصلا اياضق نم
 : عباسلا لعفلا

 يكيسلا جهنم ىلع دخام
 ةمتاخلا
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 ةحفصلا عوضولما

 5 ةمجرتملاو ةيبرعلا عجارملاو رداصملاو تاطوطخملا
 ل تاطوطخملا ل 1

 فل زئاوصلا تو

 0 ةمجرتملاو ةيبرعلا عجارملا ب  ج
 7 ةييحالا حارا تاو

 اع ةبنآرقلا تايآلا سرهف
 4 مالمألا سرهف

 5 ةيغالبلا تاحلطسصملا سرهف
 م سرسفلا

 وش نيدلا ءالع .أ
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